Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 3. 11. 2020
Število objav: 24
Internet: 16
Televizija: 2
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 5
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 21
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Zaradi obnove se zapira železniška proga med Kranjem in Jesenicami

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kranj-Podnart. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnjo
odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko.
Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo. ...

Naslov

Vlaki po zmanjšanem voznem redu, začasno se zapira gorenjska proga

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

M. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Podnartom. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnjo
odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko.
Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo. ...

Naslov

Spori med sosedi: stane vas lahko do 10 tisočakov

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...že na prvi stopnji (upravni enoti) potem na pritožbenem organu (ministrstvu za okolje in prostor, če gre za gradnjo).
Tožbe so skrajni ukrep za pridobitev soglasja. Velik delež nedovoljenih gradenj Gradbeni zakon kot nedovoljen objekt
opredeljuje nelegalen objekt, neskladen objekt in nevaren objekt. Evidenca takšnih objektov...

Naslov

Strel v koleno

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mojstre, prirejali referendume proti, zahtevali vedno nove trase tira, menjavali uprave, drastično spremenili sistem
zaposlovanja, že dve leti plačujejo gradnjo drugega tira, ki ostaja pri čarovnicah. Kdo je tu »kretinski«? Slovenski
oljkarji so vsem hudim zdraham in sabotažam navkljub še vedno med najboljšimi...

Naslov

Zaradi obnove se zapira proga med Kranjem in Jesenicami

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kranj-Podnart. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnjo
odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko.
Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo. ...
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Naslov

Leto so prireditelji sejmov zaključili že marca

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Damijan Viršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...leto, bienalne pa celo dve leti. Odpovedati oziroma preložiti v prihodnje leto smo morali vse letošnje klasične
sejemske prireditve: mednarodni sejem gradbeništva Megra, sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega
Green, sejem sodobnega zdravstva Medical, mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra ter mednarodni...

Naslov

V Turčiji 65 ur po potresu izpod ruševin rešili triletnico

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 2. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...V turškem obalnem mestu Izmir so 65 ur po potresu, ki je stresel zahodni del Turčije in Grčijo, izpod ruševin rešili
triletno deklico. Število smrtnih žrtev potresa se je medtem danes povzpelo na 83, poroča nemška tiskovna agencija
dpa. Reševalci so triletno Elif...

Naslov

Vlada bi »kibernetsko varnost« zagotavljala arbitrarno

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Klemen Košak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Poudarjajo namreč, da operaterji pred izbiro ne morejo imeti podatkov o vseh »relevantnih tveganjih«, kamor vlada
umešča tudi transparentnost dobaviteljev inženirskih praks in varnostnih kontrol. Dva člena predloga, ki se nanašata na
kibernetsko varnost, sta celo neskladna z ustavo, je zapisal Inštitut za javno upravo...

Naslov

Zaradi obnove se za sedem mesecev zapira proga med Kranjem in Jesenicami

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kranj-Podnart. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnjo
odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko.
Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo. ...

Naslov

Slovenski podnebni cilji prenizki, pa še teh ne upoštevamo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Gerjevič Romana Biljak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povečanju proizvodnje energije iz vetra in sonca ter elektrifikaciji ogrevanja in prometa. Podobno v kontekstu naložb
v Umanoteri kot prednostne predlagajo gradnjo železniške infrastrukture in večjih sončnih elektrarn ter učinkovito rabo
energije v energetsko intenzivnih dejavnostih. Doseganje podnebne nevtralnosti...
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Naslov

Ko oblast, ki bi morala skrbeti za izvajanje zakonov, teh ne spoštuje, 2.

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekte Stanovanjskega sklada RS, bi radi podali odziv, saj se z določenimi navedbami avtorja nikakor ne strinjamo.
Naj povzamemo naše stališče. Za gradnjo večstanovanjskih objektov na lokaciji Dolgi most v Ljubljani je bil pred leti že
izveden natečaj in na podlagi tega sprejet zazidalni načrt. Objekti z...

Naslov

Po sanaciji bodo ob potoku Jevšček ljudje bolj varni

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kot je potrdila vodja oddelka za gospodarske javne službe in investicije Alenka Čadež Kobol, se bo sanacija z gradnjo
podpornih zidov nadaljevala od omenjene hiše do mostička nad njo. Nadaljevanje gradnje podpornih zidov “Prva faza
sanacije na tem odseku se je izvedla že lani in jo je v celoti plačala direkcija za...

Naslov

Lumarjevih pet hiš na Dnevih pasivnih hiš 2020

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...hiša Lumar Primus iEDITION Individual. Lumarjeve skoraj nič-energijske hiše odlikuje funkcionalna in odprta tlorisna
zasnova, optimizirana tehnologija gradnje, pravilna in kakovostna vgradnja stavbnega pohištva ter certificirani
izvedbeni detajli. Tako je prav vsaka hiša Lumar energijsko izjemno učinkovit dom...

Naslov

Marles na Dnevih pasivnih hiš 2020

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 11. 2020

Avtor

priloga Oglasna

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dva tipa vrstnih hiš. Urnik ogledov in ostale informacije si lahko ogledate na www.marles.com. Dnevi pasivnih hiš so
namenjeni vsem, ki razmišljajo o gradnji ali prenovi hiše ali tistim, ki jih preprosto zanima, kaj je pasivna hiša, kako
deluje, kaj lahko od nje pričakujemo in kako je v njej živeti. Vsebina...

Naslov

Anketa: kako slovenski gradbinci poslujejo letos in kaj pričakujejo prihodnje leto

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...presojo ustavnosti določil prvega protikoronskega zakonskega paketa, ki zadevajo gradbeno zakonodajo, in predlog
za njihovo začasno zadržanje. Rezultati počasnega izdajanja gradbenih dovoljenj pa se bodo pokazali šele v
prihodnjem letu.« Kolektor Gradbeništvo: »Do septembra tega leta so letošnji rezultati skupine Kolektor Gradbeništvo...
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Naslov

Uničevanje okolja v času koronavirusa

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Studio City; 2. 11. 2020

Avtor

Nataša Žunič

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

21:33

Trajanje: 3 min

...kršitev, kršitve v drugih kažejo na sistemske spremembe. V Armeniji novi zakon državljanom omejuje dostop do
informacij, češka vlada pa pripravlja nov gradbeni zakon, ki bi preprečil soodločanje predstavnikom lokalnih
samouprav, lastnikom nepremičnin in naravovarstvenikom. MARKETA DOSOUDILOVA (Arnika, Češka) Vse te...

Naslov

Za odpravo največjih ovir za razvoj

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Vlasta Tifengraber

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 538 cm2

...razvoj stanovanjskega področja, predvsem na področju zagotavljanja javnih najemnih stanovanj,« je še dodal
Udovič. Višje zadolževanje Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi po predlogu novele zagotovili tudi z višjim
dovoljenim zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS (SSRS) in občinskih javnih stanovanjskih skladov....

Naslov

Kako slovenski gradbinci poslujejo letos in kaj pričakujejo prihodnje leto

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 19

Površina: 360 cm2

...presojo ustavnosti določb prvega protikoronskega zakonskega paketa, ki zadevajo gradbeno zakonodajo, in predlog
za njihovo začasno zadržanje. Rezultati počasnega izdajanja gradbenih dovoljenj pa se bodo pokazali šele vpri
hodnjem letu.« Kolektor Gradbeništvo: »Do septembra tega leta so letošnji rezultati skupine Kolektor Gradbeništvo...

Naslov

GZS prihodnje leto ne pričakuje občutnejšega krčenja gradbenih aktivnosti

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 986 cm2

...gradnjo stavb smo izdali letos. V prvih devetih mesecih je bilo po Sursovih podatkih za gradnjo stanovanjskih ali
nestanovanjskih stavb izdanih 3.931 gradbenih dovoljenj. So pa bila gradbena dovoljenja izdana tudi za večje
inženirske objekte na severnem delu tretje razvojne osi in na železniškem tiru od Divače do Kopra....

Naslov

Kdo bo gradil odlagališče radioaktivnih odpadkov?

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...milijonov evrov. Lokacija odlagališča je bila sicer potrjena že leta 2009, investicijski program pa leta 2014. Več o
javnem naročilu -> javno naročilo - gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov...
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Naslov

Creo, sedmič

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Miran Varga

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 60

Površina: 1.185 cm
2

...konec leta 2018 prevzela zagonsko podjetje Frustum. To seje osredotočalo na razvijalcem dobro poznan problem
uporabe optimizacije topologije za reševanje inženirskih izzivov, ki je pogosto vodilo v nered v podobi mrežaste
(fasetne) geometrije. Frustum je prišel na idejo, da naj programska oprema uporabniku omogoči,...

Naslov

Spletna aplikacija, ki bo mladim olajšala odločitev za inženirske poklice

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2020

Avtor

Tadeja Primožič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 14

Površina: 552 cm2

...Inženirke in inženirji bomo! - 5pletna aplikacija, ki bo mladim l olajšala odločitev za inženirske poklice Teja Primožič \j
iniciativi Inženirke in inženirji bomo! mlade spodbujamo, da razmišljajo o inženirstvu in naravoslovju kot svojem poklicu.
A pogosto...

Naslov

Najbolj energetsko varčen in moderen

Medij

Primorske novice - Istra, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 10. 2020

Avtor

I. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 520 cm2

Povzetek

...v tem mozaiku s svojo tehnologijo in znanjem prispevali tudi v našem podjetju. Že vrsto let namreč udejanjamo vizijo
skoraj nič-energijske trajnostne gradnje v Sloveniji in tujini. V tem standardu je zgrajen tudi nov zdravstveni dom v
Luciji, za katerega je Občina Piran prejela nepovratne finančne spodbude Eko...

Televizija

Naslov

Poziv vladi

Medij

NOVA 24 TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Tema dneva; 2. 11. 2020

Avtor

Luka Svetina

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
24

Povzetek

21:00

Trajanje: 8 min

...Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija) Ja seveda. Glejte mi pač ne morem , ta prvo moram reči, je treba sedaj tudi
pohvalit vlado, da je nam glede gradbeništva dovolila, da so gotove storitve in gotove dejavnosti lahko odprte. Seveda
isto računam, da bo vlada nam šla nasproti pri frizerjih in kozmetičarjih. Zakaj?...
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02.11.2020

24ur.com
Država: Slovenija

Ponedeljek, 07:57

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/zaradi-obnov...

1/2

Zaradi obnove se zapira železniška proga med
Kranjem in Jesenicami
Kranj / Jesenice, 02.11.2020, 7:49 | Posodobljeno pred 3 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

AVTOR

STA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zaradi nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od
Kranja do Lesc se začenja sedemmesečna popolna zapora
proge med Kranjem in Jesenicami. Dela v skupni vrednosti
skoraj 96 milijonov evrov z DDV bo izvedla vrsta slovenskih
gradbincev.

Zaradi nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Kranja do Lesc se začenja
sedemmesečna popolna zapora proge med Kranjem in Jesenicami. FOTO: Ervin Čurlič
7

24ur.com
Država: Slovenija

02.11.2020
Ponedeljek, 07:57

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/zaradi-obnov...

2/2

Popolna zapora bo po napovedih direkcije za infrastrukturo, ki je investitor v
ta projekt, trajala do 2. junija 2021. V tem času bo izvedena glavnina del v
okviru nadgradnje železniških odsekov Podnart–Lesce in Kranj–Podnart. Za
prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni
prevoz.
Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo
vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko. Pogodbena vrednost del je 46,9
milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo.
Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom z gradnjo oz. obnovo
spremljajoče infrastrukture bo medtem izvedel konzorcij podjetij CGP, SŽ –
Železniško gradbeno podjetje, GH Holding, Riko in Gorenjska gradbena
družba. Pogodbena vrednost del je 48,9 milijona evrov z DDV, rok za
dokončanje del je prav tako 20 mesecev od uvedbe v delo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dela na enem večjih trenutnih projektov na jedrnem železniškem omrežju
bodo potekala v času, ko je zaradi varnostno-tehnične nadgradnje
popolnoma zaprt železniški predor Karavanke. V tem primeru gre za skupni
slovensko-avstrijski projekt, dela pa izvaja avstrijski Strabag.
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Siol.net
Država: Slovenija

02.11.2020
Ponedeljek, 06:45

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/vlaki-po-zmanjsa...

1/2

Vlaki po zmanjšanem voznem redu, začasno se zapira
gorenjska proga
siol.net/novice/slovenija/vlaki-po-zmanjsanem-voznem-redu-zacasno-se-zapira-gorenjska-proga-537948

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Avtor: M. L.

Vlaki bodo zaradi epidemije bolezni covid-19 od danes vozili po nekoliko okrnjenem voznem
redu. Foto: STA
Vlaki bodo od danes skladno z ukrepi za zajezitev epidemije bolezni covid-19 vozili po
spremenjenem, nekoliko zmanjšanem voznem redu, so sporočili iz Slovenskih železnic. Ob tem so
poudarili, da bodo še vedno zagotavljali potrebno mobilnost prebivalstva, med drugim bodo
ohranili povezave za zagotavljanje dovoza ter odvoza potnikov na delo in z dela. Zaradi obnove pa
se danes za sedem mesecev popolnoma zapira železniška proga med Kranjem in Jesenicami.
Podrobnejši, nekoliko zmanjšani vozni red je na voljo v iskalniku voznega reda na spletni strani
Slovenskih železnic. Ob tem na železnicah potnike obveščajo, da je skladno s higienskimi
priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z
novim koronavirusom pri izvajanju javnega potniškega prometa trenutno v veljavi model C
šolskega pouka, kar pomeni, da pri vožnji z vlakom velja sistem enega prostega sedeža in
diagonalnega zamika sedenja.
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Siol.net
Država: Slovenija

02.11.2020
Ponedeljek, 06:45

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/vlaki-po-zmanjsa...

2/2

Potnikom tudi priporočajo, da vozovnice kupijo prek spleta ali mobilne aplikacije, s čimer se
bodo izognili dodatnim stikom ob stanju v vrsti za nakup na železniških postajah ter tudi osebju v
vlaku zagotovili, da vozovnico pregleda brezkontaktno, poroča STA.

Zaradi obnove se začasno zapira proga med Kranjem in Jesenicami
Zaradi nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Kranja do Lesc pa se danes
začenja popolna zapora proge med Kranjem in Jesenicami, ki bo trajala sedem mesecev. Dela v
skupni vrednosti skoraj 96 milijonov evrov z DDV bo izvedla vrsta slovenskih gradbincev.
Popolna zapora bo po napovedih direkcije za infrastrukturo, ki je investitor v ta projekt, trajala do
2. junija 2021. V tem času bo izvedena glavnina del v okviru nadgradnje železniških odsekov med
Podnartom in Lescami ter Kranjem in Podnartom. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore
organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom
in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih objektov bo izvedel Riko. Pogodbena vrednost del je
46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del pa je 20 mesecev od uvedbe v delo.
Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom z gradnjo oziroma obnovo spremljajoče
infrastrukture bo medtem izvedel konzorcij podjetij CGP, SŽ – Železniško gradbeno podjetje, GH
Holding, Riko in Gorenjska gradbena družba. Pogodbena vrednost del je 48,9 milijona evrov z
DDV, rok za dokončanje del je prav tako 20 mesecev od uvedbe v delo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dela na enem večjih trenutnih projektov na jedrnem železniškem omrežju bodo potekala v času,
ko je zaradi varnostno-tehnične nadgradnje popolnoma zaprt železniški predor Karavanke. V tem
primeru gre za skupni slovensko-avstrijski projekt, dela pa izvaja avstrijski Strabag, poroča STA.
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Spori med sosedi: stane vas lahko do 10 tisočakov
Objavljeno 02. november 2020 13.15 | Posodobljeno 02. november 2020 13.07 | Piše: T. V.
Ključne besede:

nedovoljene gradnje

sosedje

kazen

gradbena inšpekcija

gradbeni zakon

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nedovoljenih gradenj v Sloveniji je ogromno. Država je skušala
v preteklosti olajšati postopke legalizacije, pogosto pa se zaplete
zaradi sporov s sosedi.

Odpri galerijo
Medsosedski spori lahko vodijo do zelo absurdnih situacij. FOTO: Mavric Pivk, Delo

11

Slovenskenovice.si

02.11.2020
Ponedeljek, 13:21

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

2/4

Kaj berejo drug
Ta član
Imate
4

Gradn
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

2

Živim
1
storitev omogoča

Medsosedskih sporov v Sloveniji je skoraj toliko kot sosedov. Da odnosi med sosedi pogosto vodijo do zelo absurdnih situacij, je sporočila tudi gradbena inšpekcija ob
primeru, ko je zaradi nesodelovanja nekaterih etažnih lastnikov pri postopku legalizacije objekta vsem izdala prepoved uporabe nelegalnega objekta in kazen.

Preberite tudi:
Gradnja po slovensko: odkrili kup nedovoljenih objektov, 20 jih morajo rušiti
Imate nelegalno gradnjo? Obetajo se novosti, ki jih morate poznati

V postopku vzpostavitve zakonitega stanja večstanovanjskega objekta pristojni upravni organ za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj preveri tudi lastninsko pravico
ter soglasja etažnih lastnikov. Zaradi nesodelovanja etažnih lastnikov se vzpostavitev zakonitega stanja objekta zaplete ali je sploh ni mogoče vzpostaviti. Odločba
gradbenega inšpektorja o prepovedi uporabe nelegalnega objekta pa velja za vse stanovalce enako oz. se vroči vsem etažnim lastnikom.
V konkretnem primeru gradbeni inšpektor v času nadzora gradnje objekta ni zaznal nepravilnosti, saj je investitor za gradnjo objekta pridobil gradbeno dovoljenje ter
imel zahtevano projektno dokumentacijo. Po zaključku nadzora pa je investitor objekt spremenil, saj je dodatno zgradil še tri stanovanja in jih prodal šestim lastnikom.
Investitor je izdelal načrt etažne lastnine, ni pa pridobil uporabnega dovoljenja, kar je ugotovil gradbeni inšpektor kasneje pri kontrolnem inšpekcijskem pregledu.
Gradbeni inšpektor je etažnim lastnikom pojasnil, da morajo le oddati vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, a trije lastniki stanovanj od šestih niso dali soglasja v
upravnem postopku na upravni enoti. Zato je inšpektor vsakemu lastniku posebej izdal odločbo za prepoved uporabe objekta, kar pomeni, da dejansko ne morejo
uporabljati svoje lastnine.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Osnutek novega gradbenega zakona predvideva številne novosti tudi na področju legalizacije nedovoljenih objektov. FOTO: Jože Suhadolnik

Nekateri lastniki so se to pritožili, češ da so kupili objekt z izdanim gradbenim dovoljenjem, kar naj bi po njihovo pomenilo, da je objekt legalen. Drugostopenjski organ
ministrstva za okolje in prostor je vse pritožbe lastnikov objekta zavrnil kot neutemeljene. Odločba gradbenega inšpektorja je postala izvršljiva, zato je bil pričet izvršilni
postopek z denarno prisilitvijo. Prvič znaša denarna kazen, ki jo mora plačati vsak etažni lastnik, 1000 evrov. Kazen plačajo inšpekcijski zavezanci ne glede na to, ali so
dali soglasje oz. želijo legalizirati objekt.

Gradbena inšpekcija je lani izdala 191 sklepov z denarno prisilo in 58 sklepov z izrečeno denarno kaznijo v skupnem znesku 342.617,29 evra.
Zakon določa, da znaša prva izrečena denarna kazen pri izvršbi s prisilitvijo od 10.000 evrov do 200.000 evrov za pravno osebo, pri čemer je pri
dodelitvi višine denarne kazni treba upoštevati zahtevnost objekta in težo kršitve. Za fizične osebe je kazen od 1000 do 10.000 evrov.

Gradbeni inšpektorji ob tem opozarjajo na pomembnost medsebojnega sporazumevanja tudi v drugih postopkih legalizacije nedovoljenih gradenj, ki bi bile »tehnično«
možne, upravni postopki pa se ustavijo zaradi medsosedskih ali družinskih sporov in sporov med bivšimi zakonci. Gradbena inšpekcija je založena s prijavami ljudi, ki
prijavljajo zadeve, ki jih ne morejo urediti zaradi medsebojnih nesoglasij, saj stranke v sporu uporabljajo vse načine varovanja svoje koristi, ena izmed njih je tudi prijava
inšpektoratu. Pričakovanja, da bo v takih sporih zadeve rešila gradbena inšpekcija, so nerealna, poudarjajo.

Nesoglasje sosedov še ne pomeni neizdaje dovoljenja
Upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja od primera do primera določi stranske udeležence (sosede). Neizdano soglasje še ne pomeni, da ne bo
izdano gradbeno dovoljenje, posebej če sosed nima dobrih argumentov. Kakšni so dobri argumenti, je odvisno od primera do primera; gre za negativen vpliv na
zasebne pravice (npr. osončenje, nevarnost porušitve, hrup), pojasnjujejo pri inšpektoratu. Po osnutku novega gradbenega zakona bo treba razloge navesti.
Predlog novega gradbenega zakona naj bi sicer olajšal legalizacijo, kjer je ta dopustna, saj predvideva legalizacijo za samo dele stavb. Pri izdaji uporabnih
dovoljenj sosedi niso stranke v postopku.

13

Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

02.11.2020
Ponedeljek, 13:21

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

4/4

Najprej se o izdaji dovoljenja odloča že na prvi stopnji (upravni enoti) potem na pritožbenem organu (ministrstvu za okolje in prostor, če gre za gradnjo). Tožbe
so skrajni ukrep za pridobitev soglasja.

Velik delež nedovoljenih gradenj
Gradbeni zakon kot nedovoljen objekt opredeljuje nelegalen objekt, neskladen objekt in nevaren objekt. Evidenca takšnih objektov se ne vodi, zagotovo pa
številka ni majhna; gradbena inšpekcija je imela 31. decembra 2019 v reševanju 8894 upravnih inšpekcijskih zadev. S ciljem zmanjšati število nelegalnih
gradenj in drugih nezakonitosti ter s tem preprečevati nastajanje novih nelegalnih gradenj in drugih nezakonitosti je gradbena inšpekcija v letu 2019 izvedla dve
usklajeni akciji preprečevanja nedovoljenih gradenj. Eno v zadevah, kjer ni bilo podane prijave ali pobude za izvedbo inšpekcijskega nadzora, in eno v zadevah,
kjer je dobila prijavo ali pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora.
V prvi akciji so gradbeni inšpektorji skupaj uvedli 280 inšpekcijskih postopkov. Do 12. decembra 2019 so odločili v 190 zadevah. V teh zadevah je bilo odkritih
62 nedovoljenih objektov, kar predstavlja skoraj 33 odstotkov preverjenih objektov. V zvezi z 92 objekti je bil izrečen inšpekcijski ukrep (izdana inšpekcijska
odločba), kar v že odločenih postopkih predstavlja skoraj polovico nadzorovanih objektov (48,4 odstotka). Rezultati akcije še vedno kažejo, da je delež
ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (ni podane prijave ali pobude) zelo visok.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V primerih, ko je bila podana prijava, je bilo uvedeno 354 inšpekcijskih postopkov. V 21 odstotkih postopkov, ki so jih obravnavali do 14. maja 2019, so odkrili 83
nedovoljenih objektov, 76 nelegalnih objektov, dva nevarna objekta in dve neskladni uporabi objekta. V teh postopkih je bil vsak peti objekt nedovoljen.
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Strel v koleno
Luke Koper še niso prodali. So pa zato naredili kar nekaj čednih korakov v to smer.
Fotografija: Vlak FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Vlak FOTO: Blaž Samec

Boris Šuligoj
02.11.2020 ob 06:00
02.11.2020 ob 06:06

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Boris Šuligoj
02.11.2020 ob 06:00
02.11.2020 ob 06:06
Poslušajte
Čas branja: 5:14 min.
Delite
Res je bil dolgčas, saj že polne tri tedne niso ničesar prodali. Končno bo za lep drobižek odšel
tudi najdonosnejši del Slovenskih železnic – Tovorni promet. Za kakih 60 milijončkov. Podjetje, ki
je pred tremi leti ustvarilo 12 milijonov evrov čistega dobička, predlani osem, lani so dobiček
stisnili že na pet milijončkov ..., da si ne bi kdo morda domišljal, kako uspešno je. Podjetje ima
1200 zaposlenih in so se še Nemci gnali zanj. Morda pa je strateškega pomena, kapne
Butalcem, če smejo prodati samo 49-odstotni delež.
Argumenti (za rajo) v korist prodaji: da ima Tovorni promet zastarel vozni park, da bi morali
investirati na desetine milijonov evrov, da tega denarja v SŽ nimajo, da bo mladi češki milijarder
(tudi Čehi premorejo genialce, ki v kratkem času napumpajo toliko milijardic) zlahka investiral
potrebne stotine milijonov. In ne nazadnje, da večinski delež podjetja tako in tako ostaja v
domačih rokah, s pripisom, da bo novi lastnik v prihodnjih dveh letih »tako in tako« dokapitaliziral
(in nič zahteval?) od SŽ. Res se ta Daniel piše Kretinsky, vendar ne verjamemo, da bi takemu
denarnemu kovaču lahko očitali »kretinade« in bi po vseh prigrabljenih milijardah kupoval
podjetje, ki bi mu zdaj prinašalo luknje. Nasprotno: v petih letih bo podvojil dobiček. Čudežni
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dečki! Ki pa se ukvarjajo pretežno z energijo in so se pretovora z vlaki lotili pred desetimi leti.

Tako za ugled garajo predsedniki
Vlaki očitno nimajo radi Slovenije. Slovencem posel ne uspeva, tujci (sami čarovniki) pa si potem
z istimi podjetji režejo debele fete pršuta. Prodajo vlakov so začeli davno. Pomembno brco so
dodali v času Mirkove (e, Mirko, Mirko!) vlade, v kateri sta že tedaj pomagala Janševa ministra
Zdravko in Peter Gašperšič. In to menda nikakor ni strel v koleno.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nedavno sta v češke roke odplula POP TV in Kanal A. Telekom je prodal Planet TV najboljšim
severovzhodnim prijateljem (da ne bi kdo govoril o orbanizaciji slučajno!). Sicer pa sta Telekom in
Petrol ves čas na višegrajski muhi. Vlaki nekako spominjajo na letala in ladje. Pred štirimi je šla
in lani dokončno izdihnila Adria Airways, zato zdaj vlada študira, kako bo prihodnje leto ob
predsedovanju potovala v Bruselj. Predsednik in ministranti bi se lahko prevažali z ajdovskimi
netopirji. Ob ugodnih vetrovih bi morda preizkusili balone ali cepeline (in dali zgled Evropi z
ekološko mobilnostjo). V letih 2007 in 2012 se Slovenija reši Splošne plovbe. Pred tem in vmes
pošljejo na tržnico banke, sesujejo Istrabenze, prodajo Drogo Kolinsko, slovenski del OMV,
pivovarne in živilske tovarne. Da o Elanu, zavarovalnicah, Cimosu in drugih slovenskih konjih ne
govorimo.
Luke Koper še niso prodali. So pa zato naredili kar nekaj čednih korakov v to smer. Naredili so
čisto vse in še več, da se vlaki cijazijo do morja enako hitro kot pred 53 leti. To uspe samo res
izbranim kadrom. Železniški sindikati so z njimi nadvse zadovoljni, ker so zdaj prodani
uspešnemu milijarderju, ki jim bo zagotovo zvišal plače in standard. Naredili so tudi vse, da so
prebudili tekmece v Trstu in na Reki, kamor prihajajo največji logistični prvokategorniki. In ko
bodo pri sosedih zgradili tire in terminale, bodo preprosto rekli, da Koper pač ne more konkurirati
velikanom, ker da ima nekaj zastarelega v sistemu.
Čisto vsak korak, ki ga z muko premaknejo v Kopru, odpre novo poglavje zamud. Gašperšič je,
denimo, naročal študije o slabih možnostih Luke Koper (zdaj je v upravi Darsa). Gradili so
logistične holdinge, klicali na pomoč nemške odpisane mojstre, prirejali referendume proti,
zahtevali vedno nove trase tira, menjavali uprave, drastično spremenili sistem zaposlovanja, že
dve leti plačujejo gradnjo drugega tira, ki ostaja pri čarovnicah. Kdo je tu »kretinski«?
Slovenski oljkarji so vsem hudim zdraham in sabotažam navkljub še vedno med najboljšimi
pridelovalci olja na svetu. Olje Borisa Jenka je v najnovejšem vodniku Flos Olei za 2021 med
top 20 na svetu, v samem vrhu sta s po 97 točkami še Franc Morgan in Vanja Dujc. (Seveda so
trije iz hrvaške Istre še za las boljši, da ne bi učili krive vere.) Potem se najdejo istrski oljkarji, ki
trdijo, da so njihovi oljčniki vredni nekaj drobiža, in si streljajo v koleno samo zato, da bi sesuli
posel izolskega župana Danila Markočiča. Škodoželjnost je v Istri vsaj takšna kot drugod po
Karantaniji. Očitno velja star istrski pregovor: naj mi crkne koza, samo da sosedu dve.
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Zaradi obnove se zapira proga med Kranjem in Jesenicami
delo.si/novice/slovenija/zaradi-obnove-se-zapira-proga-med-kranjem-in-jesenicami

Zaradi nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Kranja do Lesc se danes začenja
sedemmesečna popolna zapora proge med Kranjem in Jesenicami. Dela v skupni vrednosti skoraj
96 milijonov evrov z DDV bo izvedla vrsta slovenskih gradbincev.
Popolna zapora bo po napovedih direkcije za infrastrukturo, ki je investitor v ta projekt, trajala do
2. junija 2021. V tem času bo izvedena glavnina del v okviru nadgradnje železniških odsekov
Podnart-Lesce in Kranj-Podnart. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran
nadomestni avtobusni prevoz.
Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih
objektov bo izvedel Riko. Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del
pa je 20 mesecev od uvedbe v delo.
Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom z gradnjo oz. obnovo spremljajoče infrastrukture
bo medtem izvedel konzorcij podjetij CGP, SŽ-Železniško gradbeno podjetje, GH Holding, Riko
in Gorenjska gradbena družba. Pogodbena vrednost del je 48,9 milijona evrov z DDV, rok za
dokončanje del je prav tako 20 mesecev od uvedbe v delo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dela na enem večjih trenutnih projektov na jedrnem železniškem omrežju bodo potekala v času,
ko je zaradi varnostno-tehnične nadgradnje popolnoma zaprt železniški predor Karavanke. V tem
primeru gre za skupni slovensko-avstrijski projekt, dela pa izvaja avstrijski Strabag.
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Leto so prireditelji sejmov zaključili že marca
Sejemska podjetja bodo leto preživela le s posojili in črpanjem kapitala. Novo zaprtje z drugim
valom je povečalo nujnost, da panogi sistemsko pomaga država.
Fotografija: Slovenska tradicionalna sejmišča letos bolj ali manj samevajo. Prve sejme v
»normalnih« pogojih realistično načrtujejo šele za pozno pomlad prihodnje leto. FOTO: Jože
Suhadolnik
Odpri galerijo
Slovenska tradicionalna sejmišča letos bolj ali manj samevajo. Prve sejme v »normalnih« pogojih
realistično načrtujejo šele za pozno pomlad prihodnje leto. FOTO: Jože Suhadolnik

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Damjan Viršek
02.11.2020 ob 10:00

Damjan Viršek
02.11.2020 ob 10:00
Poslušajte
Čas branja: 7:26 min.
Delite
Omejitve zaradi epidemije covida-19 so močno prizadele glavne prireditelje sejmov v Sloveniji.
Celjski sejem pričakuje kar 80-odstotni upad prihodkov v primerjavi z lani. V Pomurskem sejmu iz
Gornje Radgone, ki nekatere dogodke prireja bienalno in je letos načrtoval precej obsežnejši
program kot lani, bo izpad prihodkov celo večji od lanske realizacije. V nekoliko boljšem položaju
je ljubljansko Gospodarsko razstavišče, kjer sejemska dejavnost predstavlja manj kot polovico
prihodkov – seveda pa so tudi pri njih razmere daleč od rožnatih.

Pomlad je prinesla odpovedi
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ADVERTISING

»Letos smo do zdaj v organizaciji GR v celoti izvedli le 31. sejem za zeleni, aktivni turizem ter
kamping in karavning Alpe–Adria, ki je potekal od 29. januarja do 1. februarja. Zanimanje zanj se
očitno povečuje, ponudbo 350 akterjev iz 13 držav si je v štirih dneh, skupaj z gastronomskim
sejmom Gastexpo v organizaciji Primorskega sejma ogledalo več kot 20.000 obiskovalcev. Naš
po razstavnih površinah, razstavljavcih in obiskovalcih največji sejem, graditeljski Dom, ki je bil v
59. izvedbi razpisan od 4. do 8. marca, smo morali zaradi epidemije covida-19 zapreti dan pred
načrtovanim zaključkom. Kljub temu ga je obiskalo 37.800 ljudi. Pozneje smo odpovedali ali
preložili vse večje dogodke – tako naš sejem kot sejme drugih organizatorjev. Preloženo je bilo
tudi vseh devet za letos načrtovanih večjih mednarodnih kongresov,« je povedal Iztok Bricl,
direktor Gospodarskega razstavišča.

19

Delo.si
Država: Slovenija

02.11.2020
Ponedeljek, 10:00

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/leto-so-pr...

3/7
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Na sejme pred nami se pripravljamo, kot da bodo, hkrati pa imamo za vsakega tudi rezervni
termin, pravi Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča. FOTO: Uroš Hočevar
Pomurski sejem je za letos načrtoval šest mednarodnih sejmov v štirih terminih ter sedem
mednarodnih ocenjevanj kakovosti s predvideno realizacijo okoli dva milijona evrov, je povedal
predsednik uprave Janez Erjavec. »Za vse projekte smo večino dela že opravili, saj sejme
pripravljamo eno leto, bienalne pa celo dve leti. Odpovedati oziroma preložiti v prihodnje leto smo
morali vse letošnje klasične sejemske prireditve: mednarodni sejem gradbeništva Megra, sejem
trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega Green, sejem sodobnega zdravstva Medical,
mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra ter mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in
reševanja Sobra. Za Pomurski sejem letošnji izpad sejemskih prireditev pomeni neposredno
dvomilijonsko škodo. V poslovnem smislu pa je škoda še precej večja, saj je za številna podjetja
in okolico sejem priložnost za prodajo njihovih izdelkov in storitev. Leto 2020 bomo preživeli samo
s pomočjo kreditov in porabe osnovnega kapitala. V nadaljevanju lahko kot sejemska družba
preživimo z ukrepi vlade, ki bodo podpirali zaposlene in podjetje, saj ima podjetje poleg plač tudi
fiksne stroške,« je pojasnil.

Namenska infrastruktura je omejitev
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»Od sejmov, ki so naša glavna dejavnost, nam je uspelo izpeljati le januarski sejem Agritech. V
zadnjem trenutku smo zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa morali
odpovedati sedem marčnih sejmov, pri katerih smo že imeli velike stroške z oglaševanjem in
postavitvijo, nato pa še vse druge sejme letos. Trenutno še ne vemo, kakšna bodo razmere
prihodnje leto, vsaj za prvo trimesečje so napovedi slabe,« je povedal Robert Otorepec, izvršni
direktor Celjskega sejma.

Za sejme se dogovarjamo najmanj leto vnaprej, ne moremo jih pripraviti v mesecu ali dveh po
tem, ko bo naša dejavnost spet mogoča, opozarja Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega
sejma. FOTO: Leon Vidic
Tudi njihove druge dejavnosti so zaradi epidemičnih ukrepov že od marca bolj ali manj
onemogočene. »Ker je v naši lasti največje sejmišče v Sloveniji in tudi eden največjih in
najsodobnejših kongresnih centrov, s to infrastrukturo težko počnemo kaj drugega, kot da
prirejamo dogodke, namenjene velikemu število ljudi. Ni nam preostalo drugega, kot da smo vse
stroške zmanjšali na minimum in za polovico zmanjšali število zaposlenih. Trenutno nam sicer še
uspe ohranjati likvidnost z denarjem za amortizacijo, kar pa po drugi strani pomeni, da v
prihodnjih letih ne bomo imeli na voljo nobenih sredstev za investicije. Seveda pa tudi teh
sredstev ne bo na voljo v neskončnost. Če nam ne bo omogočeno kolikor toliko normalno
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poslovanje najpozneje na začetku prihodnjega leta, to lahko pomeni konec sejemske dejavnosti v
Celju,« je sogovornik opisal resnost razmer.

Malo možnosti za nove prihodke
Pa imajo ponudniki sejemske infrastrukture v zvezi z zgoraj opisanim sploh kakšne realistične
možnosti za nadomestitev izpada prihodkov? »Glede na ekipo, predvsem pa glede na
infrastrukturo, s katero razpolagamo, je možnost nadomestitve prihodkov precej omejena.
Pravzaprav ni mogoče, da bi z drugimi dejavnostmi v celoti nadomestili izpad prihodkov. Zastavili
smo kar nekaj novih projektov, o katerih menimo, da nam v prihodnosti lahko prinesejo pozitivne
rezultate. Vendar je to tek na dolge proge,« je povedal Bricl.
Seveda Gospodarsko razstavišče išče tudi kratkoročne rešitve, povezane predvsem z njihovimi
prostorskimi zmogljivostmi. Kot vsi organizatorji pri nas in v tujini se ukvarjajo s spletnimi dogodki
in priložnostmi, ki jih lahko prinesejo hibridni dogodki.
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V Gornji Radgoni so živilski sejem Agra preselili na splet. Jeseni so odprli 3D art muzej, v katerem
se obiskovalci s tridimenzionalnim učinkom lahko fotografirajo v umetniških upodobitvah
slovenskih turističnih atrakcij. Del sejemskih hal so namenili začasnemu skladiščenju. Pospešeno
pripravljajo podlage za še kakovostnejše spletne sejemske predstavitve, poslovna in strokovna
srečanja.
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Ob ponovnem širjenju epidemije so napovedi za sejemsko dejavnost čez zimo in v zgodnji
pomladi zelo negotovi, ugotavlja Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma. FOTO:
Tadej Regent
Tudi Celjski sejem je dvorane ponudil kot prostore za kratkoročno skladiščenje za kratkoročno
obdobje, s čimer zberejo vsaj nekaj za pokrivanje fiksnih stroškov vzdrževanja te infrastrukture.
»Septembra in na začetku oktobra nam je z manjšimi dogodki uspelo kar dobro napolniti
kongresni center, z novo prepovedjo vseh dogodkov in zbiranj pa nam je tudi ta dejavnost
onemogočena,« je povedal Otorepec.
Jesenski val covida-19 je neprijetno presenetil tudi Gospodarsko razstavišče.
»Zelo nam je bilo težko, ko smo morali v zadnjem trenutku odpovedati sejem Narava – zdravje,
saj smo se skupaj z razstavljavci in partnerji zelo trudili z aktualnimi vsebinami (cepljenje, socialna
osamitev, škodljiv vpliv naprav z zasloni, pozitiven vpliv hišnih ljubljencev na drugi strani in teme,
ki spodbujajo k sobivanju z naravo – od zelišč, lokalno in ekološko pridelane hrane pa do naravi
prijazne mobilnosti ter pomena gibanja za človeka). Vendar tu ni kaj, zdravje in življenje sta na
prvem mestu, omenjene vsebine bodo zelo aktualne tudi prihodnje leto. Za sejme, ki so pred nami
– pohištveni Ambient Ljubljana, jesenski Dom Plus, turistični sejem Alpe–Adria ter sejem Dom –
pa se pripravljamo tako, da imamo za vsakega od njih tudi rezervni, poznejši termin, do katerega
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pa lahko z večjo verjetnostjo pričakujemo, da bodo razmere takšne, da bo izvedba mogoča,« je
povedal Bricl.
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V Turčiji 65 ur po potresu izpod ruševin rešili
triletnico
V turškem obalnem mestu Izmir so 65 ur po potresu, ki je stresel zahodni del Turčije in Grčijo, izpod ruševin rešili triletno
deklico. Število smrtnih žrtev potresa se je medtem danes povzpelo na 83, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Reševalci so triletno Elif rešili izpod ruševin stanovanjskega bloka, je sporočila turška agencija za upravljanje z naravnimi
nesrečami (Afad). Reševanje deklice so predvajali tudi po televiziji, med drugim so pokazali, kako so Elif prepeljali v
šotor, kjer je bila bolnišnica.
Dekličino mater, dve sestri in enega brata so iz porušene osemnadstropne stolpnice rešili v soboto, 23 ur po potresu.
Eden od rešenih otrok je kasneje umrl.
Turški minister za okoljsko in urbano načrtovanje Murat Kurum pa je danes sporočil, da se je število umrlih v potresu
povzpelo na 83, potem ko so v Izmirju, tretjem največjem turškem mestu, odkrili posmrtne ostanke več smrtnih žrtev.
Po zadnjih podatkih agencije Afad je bilo v potresu poškodovanih 962 ljudi, med njimi so jih več kot 740 že odpustili iz
bolnišnic. Številni so zaradi potresa ostali brez strehe nad glavo. Po navedbah agencije jim je na voljo več kot 3500
šotorov in 13.000 ležišč.
Potres z epicentrom med Samosom in turško obalo, ki mu je kasneje sledil manjši cunami, je v petek hudo prizadel
zahodno obalo Turčije in območje Izmirja. Manj prizadeta je bila grška stran. Na Samosu sta umrla najstnika, ki sta se
vračala iz šole, nanju pa se je zrušila stena, več ljudi je utrpelo poškodbe. Z območja so sicer poročali predvsem o gmotni
škodi, kot so poškodovane stavbe, in poplavah zaradi cunamija.
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Tokratni potres je bil najhujši v Turčiji po letu 2011, ko je v tresenju tal v mestu Van na vzhodu države umrlo več kot 500
ljudi.
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Vlada bi »kibernetsko varnost« zagotavljala arbitrarno
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dnevnik.si/1042942381/posel/novice/vlada-bi-kibernetsko-varnost-zagotavljala-arbitrarno

Z oktobrom se je iztekla javna razprava o predlogu novega zakona o elektronskih komunikacijah,
ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo. Zakon je treba sprejeti, ker morajo članice EU
do 21. decembra letos v zakon prenesti evropsko direktivo, ki naj bi uporabnikom prinesla boljše
in varnejše telekomunikacijske storitve. Ker gre za tako imenovano popolno harmonizacijo
nacionalnih zakonodaj z evropsko, Slovenija nima veliko manevrskega prostora.

Številne pripombe
»Direktiva je pravzaprav najmanjši skupni imenovalec interesov posameznih članic in zato
določenih pravic potrošnikov ne ureja na ustrezen način,« pravi Jasmina Bevc Bahar iz Zveze
potrošnikov Slovenije. Kot pojasnjuje, so ministrstvu poslali pripombe, ki naj bi kljub temu
zagotovile čim večjo korist za potrošnike, opazili pa so tudi primer, ko predlog zakona določa
manjšo zaščito kot direktiva. »Direktiva vsaj delno ureja vprašanje pravice potrošnikov do
odstopa od pogodbe z operaterjem, saj prepoveduje zaračunavanje nadomestil v v primeru
odstopa, razen če naročnik obdrži subvencionirano terminalno opremo,« pravi. »Žal predlog
zakona temu ne sledi.« Na zvezi pa si želijo tudi, da bi se operaterjem preprečilo spreminjanje
pogodbenih pogojev v škodo potrošnikov.

26

Dnevnik.si
Država: Slovenija

02.11.2020
Ponedeljek, 06:45

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042942381/posel/novice/vla...

2/2

Telekomunikacijski operaterji na ta del zakona po naših informacijah nimajo vsebinskih
pripomb, moti pa jih, da bi morali spremembe implementirati v šestih mesecih. Pri tem bi morali
upoštevati tudi podzakonske akte, ki se bodo šele začeli pripravljati in je vprašanje, kdaj bodo na
voljo. Družba A1 je sicer največ spornih določb našla v členih, ki se nanašajo na gradnjo. Zaznala
je slabo usklajenost z obstoječo gradbeno zakonodajo, kar je še posebej pomembno, ker bodo
operaterji v prihodnjih letih gradili več baznih postaj za omrežje pete generacije mobilne
telefonije. Kaj o tem menijo na ministrstvu za okolje, ki je sicer pristojno za gradbeno
zakonodajo, naj bi izvedeli v torek.

Vlada bi arbitrarno izločala dobavitelje
Svojih mnenj o zakonskem predlogu za zdaj ne razkrivajo niti na Telekomu Slovenije in T-2, tako
da sta vsebinski komentar poslala samo dva od štiri slovenskih telekomunikacijskih operaterjev,
poleg A1 še Telemach. Ta družba je v posebnem položaju, saj je edini slovenski operater, ki v
svojem omrežju že uporablja opremo kitajskega podjetja Huawei, zato ni presenetljivo, da so jih
zmotile nove določbe glede kibernetske varnosti.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Telemach v svojem odgovoru sicer ne omenja Huaweija ali katerega koli drugega dobavitelja.
Tako kot ga ne omenja ministrstvo za javno upravo v predlogu zakona ali kjerkoli drugje. Kljub
temu pa je jasno, da se določbe, ki želijo omejevati operaterje pri izboru dobaviteljev opreme,
nanašajo na kitajska podjetja. Operaterji bodo namreč morali upoštevati »relevantna tveganja«,
med katerimi je tudi podatek, kdo je lastnik dobavitelja. ZDA, s katerimi je Slovenija poleti
podpisala sporazum o kibernetski varnosti, kampanjo proti kitajskima podjetjema Huawei in ZTE
vodijo prav z argumentom, da naj bi bila nevarna, ker naj bi bila njun dejanski lastnik kitajska
komunistična partija.
Omenjena določba po mnenju Telemacha sicer ni sporna zato, ker vlado zanima lastništvo
dobavitelja, ampak z drugih vidikov. Poudarjajo namreč, da operaterji pred izbiro ne morejo
imeti podatkov o vseh »relevantnih tveganjih«, kamor vlada umešča tudi transparentnost
dobaviteljev inženirskih praks in varnostnih kontrol.
Dva člena predloga, ki se nanašata na kibernetsko varnost, sta celo neskladna z ustavo, je zapisal
Inštitut za javno upravo v mnenju, ki ga je izdelal za Huaweijevo ljubljansko podjetje. Med
drugim naj bi bila neustavna določba, po kateri bi morali operaterji za vsakega dobavitelja
pridobiti soglasje vlade. Vlada naj bi odločitev sprejela na podlagi nacionalnih varnostnih
usmeritev, ki jih mora še sprejeti in so torej nepredvidljive. Po ustavi bi morale biti take stvari
jasne iz zakona in se ne smejo urejati z vladnimi sklepi ali drugimi podzakonskimi akti, menijo na
inštitutu. Obregnili so se tudi ob predlog člena, ki bi v slabši položaj postavljal operaterje, ki že
imajo opremo dobavitelja, za katerega bo vlada nekoč v prihodnosti odločila, da je »tvegan«.
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Zaradi obnove se za sedem mesecev zapira proga med
Kranjem in Jesenicami
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dnevnik.si/1042942394/lokalno/gorenjska/zaradi-obnove-se-za-sedem-mesecev-zapira-proga-med-kranjem-in-jesenicami-

Fotografija je simbolična. (Foto: Matjaž Rušt)
Popolna zapora bo po napovedih direkcije za infrastrukturo, ki je investitor v ta projekt, trajala do
2. junija 2021. V tem času bo izvedena glavnina del v okviru nadgradnje železniških odsekov
Podnart-Lesce in Kranj-Podnart. Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran
nadomestni avtobusni prevoz.
Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami in gradnjo vrste spremljajočih
objektov bo izvedel Riko. Pogodbena vrednost del je 46,9 milijona evrov, rok za dokončanje del
pa je 20 mesecev od uvedbe v delo.
Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom z gradnjo oz. obnovo spremljajoče infrastrukture
bo medtem izvedel konzorcij podjetij CGP, SŽ-Železniško gradbeno podjetje, GH Holding, Riko
in Gorenjska gradbena družba. Pogodbena vrednost del je 48,9 milijona evrov z DDV, rok za
dokončanje del je prav tako 20 mesecev od uvedbe v delo.
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Dela na enem večjih trenutnih projektov na jedrnem železniškem omrežju bodo potekala v času,
ko je zaradi varnostno-tehnične nadgradnje popolnoma zaprt železniški predor Karavanke. V tem
primeru gre za skupni slovensko-avstrijski projekt, dela pa izvaja avstrijski Strabag.

Vlaki bodo od danes vozili po nekoliko okrnjenem voznem redu
Vlaki bodo od danes skladno z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 vozili po spremenjenem,
nekoliko zmanjšanem voznem redu, so sporočili iz Slovenskih železnic. Ob tem so poudarili, da
bodo še vedno zagotavljali potrebno mobilnost prebivalstva, med drugim bodo ohranili povezave
za zagotavljanje dovoza in odvoza potnikov na delo in z dela.
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Železnice vlaki
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Slovenski podnebni cilji prenizki, pa še teh ne upoštevamo
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Na evropski ravni potekajo pogajanja o izvajanju evropskega zelenega dogovora, katerega del je
tudi predlog evropskega podnebnega zakona. Ta med drugim določa pravno zavezujoč cilj
doseganja ničelnih neto izpustov toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2050. Sodelujoči se
pogajajo tudi o zmanjšanju izpustov do leta 2030, ki je ključno za omejitev globalnega segrevanja
na manj kot 1,5 stopinje Celzija in preprečitev podnebnega zloma. Evropski parlament je v
začetku oktobra pozval k vsaj 60-odstotnemu zmanjšanju izpustov, medtem ko je evropska
komisija predlagala zmanjšanje za vsaj 55 odstotkov.
Čeprav nekateri evropski poslanci in okoljske nevladne organizacije opozarjajo, da novi cilj še
vedno ni zadosten – vodja stranke Zeleni v evropskem parlamentu Ska Keller je denimo
navedla, da »z znanstvenega vidika vemo, da 55 odstotkov ne bo dovolj« – je večina držav,
vključno s Slovenijo, že izrazila podporo posodobljenemu cilju.

Slovenija v zaostanku
Slovenija spada med države, ki podnebne strategije še niso uzakonile. Dolgoročna podnebna
strategija Slovenije do leta 2050, ki je bila javnosti predstavljena sredi septembra, je v fazi
priprave odgovorov na pripombe več kot štirideset sodelujočih in v usklajevanju s posameznimi
resorji, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Strategija se naslanja na februarja sprejeti
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nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki do leta 2030 predvideva do 36-odstotno
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. »Če bo potrjen predlog evropske komisije, bo morala
Slovenija, kot tudi vse druge države članice EU, leta 2023 dopolniti svoj NEPN,« navajajo na
ministrstvu.
Na zaostanek že (vsaj) od sprejemanja NEPN glasno opozarjajo okoljske organizacije. »Podnebne
politike in ukrepi prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v slovenski politiki niso ustrezno
zastopani, tako pod aktualno kot preteklimi vladami,« navaja Andrej Gnezda iz slovenske
fundacije za trajnostni razvoj Umanotera. To se jasno kaže na primeru NEPN, »kjer smo zapisali
neustrezne podnebne cilje, čeprav je bilo že takrat znano, da jih bo Evropska unija dvignila in da
niso v skladu s pariškim sporazumom. Ob tem se dodatni ukrepi, opredeljeni v NEPN, praktično
ne izvajajo,« ugotavlja in poudarja, da bi Slovenija nujno morala vzpostaviti ogljični proračun.
Znanstvena dognanja so jasna, »zato ne gre za stvar političnega dogovarjanja«, poudarja Gnezda.
Za primerjavo naš sogovornik omeni vladni program na Finskem. »Vlada je prisluhnila ljudem, ki
so podnebne spremembe prepoznali kot največjo grožnjo,« navaja Gnezda, »z uzakonjenimi
podnebnimi cilji pa hkrati daje jasen signal vsej družbi.« Program predvideva povečanje naložb v
socialo in infrastrukturo, predvsem v železniško omrežje, in poziva k povečanju proizvodnje
energije iz vetra in sonca ter elektrifikaciji ogrevanja in prometa.
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Podobno v kontekstu naložb v Umanoteri kot prednostne predlagajo gradnjo železniške
infrastrukture in večjih sončnih elektrarn ter učinkovito rabo energije v energetsko intenzivnih
dejavnostih.
Doseganje podnebne nevtralnosti velja za največji projekt predsednice evropske komisije Ursule
von der Leyen, ki ves čas poudarja, da uspešnost evropskega zelenega dogovora zahteva veliko
več kot zgolj zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. »Potrebovali bomo široko angažiranost in
podporo ter veliko inovacij in kreativnosti,« je večkrat dejala von der Leynova in izpostavila, da
gre za »kulturni projekt«, ki bo zahteval trajnostno preobrazbo prehranskih, energetskih,
mobilnih in proizvodnih sistemov.

Evropski in globalni angažma
Podpora ljudstva je, kot je pokazala nedavna raziskava Evrobarometra, široka: kar 93 odstotkov
Evropejcev se strinja, da so podnebne spremembe resen problem.
Države EU so odgovorne za približno osem odstotkov svetovnih izpustov toplogrednih plinov, kar
pomeni, da se bo Zemlja še naprej segrevala, tudi če dosežemo cilj podnebne nevtralnosti do leta
2050. »Evropska unija bo vodila s primerom, potrebujemo pa tudi bolj ambiciozna multilateralna
pravila za preostanek sveta,« pravi predsednica evropske komisije von der Leynova.
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Dnevnik.si
Pozdravljeni, Matjaž
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NAJNOVEJŠE
50 min

Prošnja
predsedniku
republike: Podpri
medije!

51 min

Policija s kaznimi
preganja
brezdomce

51 min

Podaljšane
počitnice težava
za starše

51 min

51 min

Josip Iličić se
vrača v slovensko
reprezentanco
Vodnik po
volilnem dnevu v
ZDA
Vse objave

Ko oblast, ki bi morala skrbeti za
izvajanje zakonov, teh ne spoštuje,
2.
V časopisu Dnevnik in na portalu dnevnik.si je bil 29. oktobra v rubriki Pisma
bralcev objavljen članek z zgornjim naslovom, kot avtor pa je podpisan Arne
Vehovar. Glede na to, da je avtor navedel kar nekaj neresnic, vsaj kar zadeva
delo in projekte Stanovanjskega sklada RS, bi radi podali odziv, saj se z
določenimi navedbami avtorja nikakor ne strinjamo. Naj povzamemo naše
stališče.
Za gradnjo večstanovanjskih objektov na lokaciji
Dolgi most v Ljubljani je bil pred leti že izveden
natečaj in na podlagi tega sprejet zazidalni načrt.
Objekti z neprofitnimi javnimi najemnimi stanovanji
mestnega stanovanjskega sklada so na lokaciji že
realizirani, Stanovanjski sklad RS bo tako na
Dolgem mostu na zemljiščih, ki še niso pozidana,
samo nadaljeval gradnjo dveh večstanovanjskih
objektov s 40 javnimi najemnimi stanovanji v skladu
z veljavnim prostorskim aktom in zakonodajo.
Stanovanjski sklad RS uspešno izvaja javne
natečaje ter uspešno sodeluje z arhitekti na lastnih
zemljiščih, na katerih načrtuje večstanovanjsko
gradnjo.
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Tako sta bila izvedena urbanistično-arhitekturna
natečaja za večji stanovanjski soseski Novo Brdo v
Ljubljani s skupaj 498 javnimi najemnimi stanovanji
in Novo Pobrežje v Mariboru s skupaj 450 javnimi
najemnimi stanovanji. Prav tako bo stanovanjski
sklad izvajal urbanistično-arhitekturne natečaje tudi v
prihodnje, saj načrtuje in pripravlja gradnjo na več
lokacijah po Sloveniji. V okviru lastnih projektov
sklada bo do leta 2023 zgrajenih predvidoma do
1447 stanovanjskih enot.
Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega
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sklada RS, Ljubljana

33

03.11.2020

Dnevnik.si

Torek

Država: Slovenija

Kazalo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

https://www.dnevnik.si/1042942438/mnenja/odprta-st...

3/3

gradbeni nadzor, projektiranje
Nudimo vam sodoben in
prilagodljiv sistem gradnje lesenih
objektov s CLT konstrukcijo.

gradbeni nadzor, projektiranje
Nudimo vam sodoben in
prilagodljiv sistem gradnje lesenih
objektov s CLT konstrukcijo.
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Po sanaciji bodo ob potoku Jevšček ljudje bolj
varni
Mitja Marussig

Goriška

02. 11. 2020, 06.00
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Po tem, ko so v začetku oktobra izvedli najnujnejša intervencijska dela v potoku Jevšček, kjer so
meteorne vode poškodovale podporni zid ob stanovanjski hiši, se bo sanacija brežine nadaljevala. V tem
tednu naj bi se lotili tudi sanacije plazu, ki se je sprožil v zaselku Kompari, kjer opozarjajo, da so še
vedno brez komunalne infrastrukture.

Sredi meseca so izvedli intervencijska dela ob potoku Jevšček, zdaj se lotevajo druge faze sanacije. Sanacijo bodo izvedli tudi na
plazu, ki se je nedavno sprožil v zaselku Kompari. Foto: Igor Benko

LOKAVEC > Obilne padavine so v začetku meseca tudi na Ajdovskem povzročile več nevšečnosti, med drugim v
Lokavcu, kjer se je v zaselku Kompari zaradi povečanih količin vode, ki v strugo potoka priteka kot posledica
odvodnjavanja s plazu Slano blato, sprožil plaz. Sočasno so na drugem kraku potoka Jevšček, nad Del Fabrom,
povečane meteorne vode poškodovale podporni zid ob stanovanjski hiši. Na obeh mestih so delavci
Hidrotehnika že izvedli nujna intervencijska dela, zdaj pa se bodo lotili še sanacije.
Kot je potrdila vodja oddelka za gospodarske javne službe in investicije Alenka Čadež Kobol, se bo sanacija z
gradnjo podpornih zidov nadaljevala od omenjene hiše do mostička nad njo.
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Nadaljevanje gradnje podpornih zidov
“Prva faza sanacije na tem odseku se je izvedla že lani in jo je v celoti plačala direkcija za vode. Zdaj skupaj
vstopamo v drugo fazo sanacije, ki obsega gradnjo obrežnih zavarovanj na tem odseku Jevščka,” je pojasnila.
Druga faza sicer ni bila predvidena za letos, a jo je država kasneje na pobudo lokalne skupnost zaznala kot
prednostno in je zanjo zagotovila denar. To ni povezano z dejstvom, da se je pred nekaj tedni prav tam del
brežine zrušil v potok, saj je bila druga faza dogovorjena že prej, je povedala Alenka Čadež Kobol. “Smo pa ves
čas opozarjali, da se prav to lahko zgodi.”
Druga faza sanacije bo stala nekaj manj kot 124.000 evrov, od tega bo 20.000 plačala občina, ostalo pa direkcija
za vode. Skupaj z že izvedeno prvo fazo bo sanacija tega odseka stala približno 200.000 evrov.

Sanacije plazu se lotijo prihodnji teden
Na direkciji pa se pripravljajo tudi na sanacijo plazu v zaselku Kompari, ki se je zaradi povečanih količin vode, ki
v strugo potoka Jevšček priteka kot posledica odvodnjavanja s plazu Slano blato, sprožil prav tako v začetku
meseca. Projektna dokumentacija je narejena, podpisati je treba le še pogodbo z okoljskim ministrstvom. Po
besedah poveljnika ajdovske civilne zaščite Igorja Benka naj bi začeli delati v tem tednu. Obeta se sanacija
struge in postavitev podporne zložbe, ki bo onemogočila nadaljnje plazenje.
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Denar za sanacijo plazu bo zagotovila država oziroma sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, je pred
kratkim ob obisku v Ajdovščini potrdil njegov vodja z okoljskega ministrstva Ervin Vivoda. Dela bo izvajal
Hidrotehnik.
V zaselku Kompari, kjer živi približno sto ljudi, sicer poudarjajo, da se s tovrstnimi težavami ukvarjajo že dolgo,
saj so edini zaselek v Lokavcu, ki še nima urejene komunalne infrastrukture, ob nevšečnostih pa ostajajo brez
vode in občasno brez elektrike. Ob občine zato pričakujejo, da se bo čim prej lotila urejanja infrastrukture. Kot
kaže, pa bodo še čakali. Občina te naložbe sicer ima v načrtih, a šele čez več let, po besedah župana Tadeja
Beočanina pa se za zdaj niso odločili, da bi zadevo pospešili.
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Lumarjevih pet hiš na Dnevih pasivnih hiš 2020
Čas branja: 1 min
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OGLASNA PRILOGA

Več iz teme:
gradnja hiš >
Primus >

Lumar >
Mitja Petkovšek >

Fakulteta za arhitekturo >

Konzorcij pasivna hiša >

Passivhaus >

Lumar bo tudi letos svoje hiše predstavil v okviru Dnevov pasivnih hiš 2020, ki jih
enajstič zapored organizirajo Fakulteta za arhitekturo Univertze v
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Ljubljani, Konzorcij pasivna hiša in Eko sklad. Ker trenutna situacija ne omogoča,
da bi hiše pokazali v živo, so se odločili in pripravili spletne ter virtualne sprehode po
svojih optimiranih skoraj ničenergijskih hišah z letno porabo pod 15 kilovatnih ur na
kvadratni meter.
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Predstavili bodo pet hiš:

hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION – prva in edina slovenska hiša s
certifikatom Active House,
individualna hiša Zbašnik,
individualna hiša Fak,
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hiša Lumar Primus-D 137d Mitje Petkovška – prva slovenska hiša s
certifikatom Passivhaus instituta v Darmstadtu,
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hiša Lumar Primus iEDITION Individual.
Lumarjeve skoraj nič-energijske hiše odlikuje funkcionalna in odprta tlorisna
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zasnova, optimizirana tehnologija gradnje, pravilna in kakovostna vgradnja stavbnega
pohištva ter certificirani izvedbeni detajli. Tako je prav vsaka hiša Lumar energijsko
izjemno učinkovit dom s prijetnim bivalnim ugodjem in nizkimi obratovalnimi stroški
skozi celoten življenjski cikel. Z uporabo naravnih materialov in zaradi izjemne
energetske učinkovitosti lahko pridobite tudi najvišje nepovratne spodbude Eko
sklada. Vsem kupcem hiš v podjetju pomagajo z nasveti in pripravo potrebne
dokumentacije za pridobitev nepovratnih spodbud.
Več kot 280 skoraj nič-energijskih objektov s porabo energije pod 15 kWh/m2 a
(pasivne hiše), trije vrtci v pasivni tehnologiji ter več kot 2.700 kvadratnih metrov
velik Zdravstveni dom v Luciji, uvrščajo podjetje na prvo mesto med slovenskim
proizvajalci energetsko najučinkovitejših montažnih objektov. Več informacij in
prijave na www.lumar.si.
Vsebina je izšla kot del oglasne priloge.
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Marles na Dnevih pasivnih hiš 2020
Čas branja: 1 min
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Več iz teme:
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Konzorcij pasivna hiša >

Fakulteta za arhitekturo >

Marles >

Na Dnevih pasivnih hiš 2020, ki jih Konzorcij pasivna
hiša že enajstič organizira v sodelovanju s Fakulteto za
arhitekturo v Ljubljani in Eko skladom, si boste Marlesove
pasivne hiše lahko »v živo« ogledali virtualno z aktivnim
vodstvom Marlesovih arhitektov in prodajnikov.
Na ogled bodo tri individualne družinske pasivne hiše, izmed
katerih ima vsaka svoje posebnosti, in naselje pasivnih hiš na
Drenovem griču, kjer bodo predstavili dva tipa vrstnih hiš.
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Urnik ogledov in ostale informacije si lahko ogledate
na www.marles.com.
Dnevi pasivnih hiš so namenjeni vsem, ki razmišljajo o gradnji
ali prenovi hiše ali tistim, ki jih preprosto zanima, kaj je pasivna
hiša, kako deluje, kaj lahko od nje pričakujemo in kako je v njej
živeti.
Vsebina je izšla kot del oglasne priloge.
Več iz teme:
Fakulteta za arhitekturo >

Marles >

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Konzorcij pasivna hiša >

42

02.11.2020

Finance.si

Ponedeljek, 12:14

Država: Slovenija

Kazalo

1/7

https://gradbenistvo.finance.si/8967641/Anketa-kak...

Anketa: kako slovenski gradbinci poslujejo
letos in kaj pričakujejo prihodnje leto
Čas branja: 3 min
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Na štiri večja slovenska gradbena podjetja smo
naslovili več vprašanj; zanimalo nas je,kakšne so bile
njihove aktivnosti v drugi polovici tega leta in kako bo
dinamika izdajanja gradbenih dovoljenj vplivala na
njihove posle do konca tega leta ter kaj pričakujejo v
prihodnjem letu
VASILIJ KRIVEC
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
gradbeništvo >

Ivan Cajzek >

Cestno podjetje Nova... >

GIC Gradnje >

Iztok Polanič >

Edo Škufca >

SGP Pomgrad >

Kolektor >

Slovenska gradbena podjetja imajo letos svoje zmogljivosti kar
zapolnjene. In če strnemo njihova pričakovanja, bodo letošnji
poslovni rezultati kljub velikim težavam zaradi epidemije
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koronavirusa precej podobni lanskim. Nekatera podjetja so
zaradi večje previdnosti slovenskih investitorjev poiskala posle v
tujini. Napovedim za prihodnje leto se izogibajo ali pa so vodilni
v teh podjetjih zelo previdni, pričakujejo pa, da bo vlada
zagotovila hitrejše izdajanje gradbenih dovoljenj.
Ivan Cajzek, GIC Gradnje: »V drugi polovici leta imamo vse
naše zmogljivosti zapolnjene. Končujemo projekte iz sklenjenih
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pogodb, prenavljamo procese v

Foto: Jure Makovec

podjetju, uvajamo digitalizacijo in delamo na tržnih področjih.
Letos bomo v primerjavi z lanskim letom prihodke od prodaje
povečali za deset odstotkov, enako rast predvidevamo tudi v
prihodnjem letu, dodana vrednost bo letos predvidoma enaka,
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kot je bila lani. Dinamika izdajanja gradbenih dovoljenj se je v
drugi polovici leta izboljšala, je ugodna in upamo, da se bo
nadaljevala. Zagotovo pa ne bi bilo dobro ponoviti scenarija iz
prvega vala pandemije, ko se je izdaja praktično ustavila, kar je
pomenilo nepremostljivo oviro za gradbeno panogo.«
Edo Škufca, CPG: »Letos pričakujemo podobno rezultate, kot
smo jih lani. Zmogljivosti za izvajanje projektov imamo trenutno
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dovolj, presežke razporejamo na delo v tujino. V drugi

Foto: Jure Makovec

polovici tega leta smo se namreč usmerili predvsem na tuje trge,
saj smo bili prepričani, da na domačem trgu ne bo dovolj
razpisov. Tako smo pridobili večje posle na Hrvaškem in v
Nemčiji. Na domačem trgu smo ob pomanjkanju poslov na
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visokih gradnjah izpad nadomeščali na drugih segmentih. Letos
so investitorji v gradnjo poslovnih in industrijskih objektov
precej bolj previdni, kot so bili lani. V pripravi je sicer veliko
projektov, vendar je veliko od njih ustavljenih. Stanovanjska
gradnja se po našem videnju odvija nemoteno, deluje tudi trg.
Na področju infrastrukture je obseg razpisanih projektov na nižji
ravni kot lani. Glede gradbenih dovoljenj so se protikoronski
ukrepi pokazali za pozitivne, saj se je pridobivanje gradbenih
dovoljenj pospešilo. Obstaja pa realna nevarnost, da bodo
upravne enote ali ministrstvo za javno upravo zaradi omejevanja
širjenja koronavirusa izdajo gradbenih dovoljenj upočasnili.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Tega se zelo bojimo.«
Iztok Polanič, Pomgrad: »Projekti podjetja Pomgrad se
zaradi epidemije letos izvajajo počasneje, vendar napredujejo.
Zadnja četrtina leta je v gradbeništvu običajno najbolj
intenzivna, zato je še prezgodaj za delanje zaključkov in
napovedovanje rezultatov. Imamo še proste zmogljivosti,
dozdajšnji podatki pa kažejo, da je letošnje poslovanje ne glede
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na vse primerljivo z lanskim. Vladni ukrepi, sprejeti v začetku
leta 2020, kažejo prve rezultate. Vendar nas skrbita na ustavno
sodišče vložena pobuda za presojo ustavnosti določil prvega
protikoronskega zakonskega paketa, ki zadevajo gradbeno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zakonodajo, in predlog za njihovo začasno zadržanje. Rezultati
počasnega izdajanja gradbenih dovoljenj pa se bodo pokazali
šele v prihodnjem letu.«
Kolektor Gradbeništvo: »Do septembra tega leta so letošnji
rezultati skupine Kolektor Gradbeništvo primerljivi lanskim. Za
dokončne napovedi ter primerjavo med letošnjim in prihodnjim
letom je še nekoliko prezgodaj, saj bo nadaljevanje tekočih
projektov odvisno od omejitvenih protikoronskih ukrepov ter
ukrepov vlade na področju gospodarstva in gradbeništva.
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Menimo, da bi lahko država z nadaljevanjem investicij v
infrastrukturne in druge projekte pripomogla k stabilizaciji
stanja na gradbenem trgu v Sloveniji. Med drugim ocenjujemo,
da bo v zasebnem sektorju vsaj do konca tega leta in na začetku
prihodnjega vladalo zatišje.«

Več iz teme:
gradbeništvo >

Ivan Cajzek >

Iztok Polanič >

Edo Škufca >

SGP Pomgrad >

Kolektor >
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Cestno podjetje Nova... >

GIC Gradnje >
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Uničevanje okolja v času koronavirusa
TV SLOVENIJA 1, 02.11.2020, STUDIO CITY, 21:33
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Mi pa si poglejmo, kako je okolje postalo žrtev covida-19.
NATAŠA ŽUNIČ (novinarka)
Medtem ko se svet bori s pandemijo koronavirusa, mnoge države daleč od oči javnosti sprejemajo dvomljive projekte, ki
uničujejo okolje, opozarja češka nevladna organizacija Arnika.
MARKETA DOSOUDILOVA (Arnika, Češka)
Primerov je veliko, denimo prilagajanje zakonov vlagateljem, preganjanje okoljskih aktivistov, delovanje elektrarn. Ki
presega dovoljene obremenitve okolja.
NATAŠA ŽUNIČ (novinarka)
Slovenija se je zaradi kršenja okoljske pravičnosti znašla v družbi Belorusije, Armenije, Bosne in Hercegovine ter Grčije.
MARKETA DOSOUDILOVA (Arnika, Češka)
Slovenski primer odlično ponazarja glavno sporočilo našega poročila: pandemijo covida-19 so zlorabili za onemogočanje
vpliva javnosti. Parlament je sprejel tri zakone, ki so večino državljanov prikrajšali za pravico izražanja mnenj pri
odločanju.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

NATAŠA ŽUNIČ (novinarka)
V Moldaviji se je med izrednim stanjem, ki ga je razglasil parlament, razširila nezakonita sečnja, kar je poslabšalo
razmere v državi z že tako nizko pokritostjo gozdov. V Bosni in Hercegovini pa je podjetje iz Foče med pandemijo začelo
graditi hidroelektrarno brez dovoljenja.
MARKETA DOSOUDILOVA (Arnika, Češka)
To se ne dogaja med pandemijo, ampak zaradi pandemije.
NATAŠA ŽUNIČ (novinarka)
Medtem ko gre v nekaterih državah zgolj za posamezne primere kršitev, kršitve v drugih kažejo na sistemske
spremembe. V Armeniji novi zakon državljanom omejuje dostop do informacij, češka vlada pa pripravlja nov gradbeni
zakon, ki bi preprečil soodločanje predstavnikom lokalnih samouprav, lastnikom nepremičnin in naravovarstvenikom.
MARKETA DOSOUDILOVA (Arnika, Češka)
Vse te države so podpisnice Aarhuške konvencije, po kateri bi morali državljani imeti pravico sodelovati pri odločanju o
okolju in dostop do informacij.
NATAŠA ŽUNIČ (novinarka)
Toda zaradi protestov proti gradnji tovarne akumulatorskih baterij v pokrajini Brest je beloruska oblast od aprila pridržala
in oglobila 34 ljudi. Čeprav je peticijo proti gradnji tovarne podpisalo kar 40 000 prebivalcev, je državna oblast proteste
razglasila za nezakonite.
MARKETA DOSOUDILOVA (Arnika, Češka)
Ta primer je najhujši, žal pa ni edini v Belorusiji. Pred kratkim smo izvedeli za preganjanje okoljskih aktivistov Ecohoma,
vodilne organizacije protijedrskega gibanja v Belorusiji.
NATAŠA ŽUNIČ (novinarka)
Jesenski val epidemije pa utegne boj za ohranitev okolja še bolj potisniti v ozadje, se bojijo mnogi.
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STANOVANJSKEGA

NOVELA

ZAKONA

Za odpravo največjih ovir za razvoj
V prvem trimesečju

prihodnjega leta bo sprejeta

ga sklada, sedaj se lahko do 10 odstotkov.
»Višje zadolževanje bo omogočilo skla-

ne reforme

dom pridobitev dodatnih sredstev za poslovanje in projekte, vendar pa je treba

področja upravljanja, v ok-

novela stanovanjskega zakona,

viru katere bo treba nasloviti predvsem

napovedujejo na ministrstvu
za okolje in prostor. Bistvene

sprejetje posebnega zakona o upravlja-

ob tem izpostaviti, da je vsak kredit tre-

nju in vzpostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti,« je povedal Boštjan Udo-

ba tudi vrniti, zato je treba vzpostaviti za
vse javne deležnike na področju zagota-

direktor Zbornice za poslovanje z

vljanja novih javnih najemnih stanovanj

spremembe so zlasti

vič,

bivalnih enot stimulativne pogoje demed katerimi je bistvena mož-

ustanovitev javne najemniške
službe, možnosti višjega

nepremičninami pri GZS, ki upa tudi, da

in

se bodo lahko

lovanja,

čnim besedilom predloga novele stano-

nost

zadolževanja Stanovanjskega

vanjskega zakona. »S tem v zvezi veliko

nam je povedal Črtomir Remec,

sklada RS in za občinske javne

pričakujemo tudi od strokovne razpra-

Stanovanjskega

čim prej seznanili s kon-

na našem posvetu Poslovanje

ve

z

ne-

zaračunavanja

višje

sklada

najemnine,«

RS.

direktor

Pritrjuje

mu

tudi Udovič: »Višje zadolževanje bo ned-

stanovanjske sklade ter

premičninami, ki ga tokrat v celoti izva-

vomno

zvišanje neprofitne

jamo na daljavo. Na posvetu bo

stanovanjski skladi pri tem
pretirano omejeni. Še posebej to velja za

lovanju z

najemnine.

Predlog

novele stanovanjskega

zakona

(SZ-lE) je bil do 23. oktobra v medresorskem usklajevanju, sledita analiza preje-

v sode-

nekaterimi najpomembnejši-

pa je, da bo tudi

vljanja
merij.

kot na področju najemnih razHkrati naj bi razprava pokazala

tudi,

letih. Pričakujemo,

v prihod-

zakona je pomembna predvsem zaradi

njih

nekaterih nujnih
najemnih razmerij

razprava pozitiven vpliv tudi na končne
rešitve v noveli stanovanjskega zakona,

velja izpostaviti predvsem uskladitev vi-

je

šine

dročja,

predvsem

vljanja

javnih najemnih

na področju

in zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. S tem v zvezi
in uvedbo
javne najemne službe, pa tudi olajšanje
zadolževanja stanovanjskih skladov, kar
neprofitne

najemnine

bo vse pozitivno vplivalo na možnost zadodatnih

gotavljanja
stanovanj,«
za

javnih

so prepričani na

najemnih

ministrstvu

da bo imela

ta

ovire

za

razvoj

področju

stanovanj,«

je

Višje zadolževanje

Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj
bi

po predlogu novele zagotovili tudi z

in občinskih

nekatera

gu se bo lahko SSRS zadolžil za 50 odstotkov izkazanega namenskega premoženja sklada, in sicer 10 odstotkov po zakonu o javnih skladih in dodatnih 40 od-

vprašanja, ki jih po našem
ni mogoče učinkovito rešiti v

kov). Občinski skladi naj bi se po novem

novela predvideva nekatere manjše, a še vedno zelo
pomembne popravke, hkrati pa smo zastrateška

zapleta

v

stotkov po tem zakonu (sedaj

20

odstot-

kratkem času in v okviru stanovanjske-

lahko pri SSPls zadolžili v višini do

ga zakona.

stotkov namenskega premoženja javne-

Še

x

še dodal Udovič.

»Na področju upravljanja

mnenju

ranja teh projektov.«

pozagota-

javnih stanovanjskih skladov. Po predlo-

ne

ke pa bo treba ria ravni države zagotoviti
tudi stabilen vir proračunskega financi-

stanovanjskega
na

vanjskega sklada RS (SSRS)

se

sredstev zgolj v začetni fazi, za dolgoročno vzdržno izvajanje stanovanjske politi-

ki bo morala odpraviti nekatere največ-

Strokovna razprava nujna

da

ta možnost stano-

vanjskim skladom omogočila pridobitev

višjim dovoljenim zadolževanjem Stano-

okolje in prostor.

dovoljni,

so

ko je denar na trgu izjemno poceni.

jati v okviru celovite reforme

ukrepov

saj

Res

tih pripomb ter posredovanje predloga v
»Novela

učinke,

čas,

obravnavo

zboru.

pozitivne

o

strokovnjaki podrobna razprava

katera vprašanja bodo za zdaj ostala odprta in se bo treba z njimi ukvar-

državnemu

injielo

trenutno

predvidenih rešitvah na področju upra-

mi

S Vlasta Tifengraber
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bo ministrstvo takoj po sprejetju novele odprlo strokovno razpravo glede nuj-

vedno pa pričakujemo, da

40

od-

Boštjan Udovič, direktor Zbornice za
poslovanje ! z nepremičninami pri GZS
Še vedno pričakujemo,

da bo

ministrstvo takoj po sprejetju
novele

odprlo

strokovno

razpravoj glede nujne reforme
področja upravljanja.
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I *"

Stanovanjski sklad RS do konca leta 2022
stanovanj v Ljubljani,

Mariboru

in

Kopru.

načrtuje končanje gradnje lastnih
O

investicij za pridobitev 1137 javnih najemnih

Bojan Velikonja
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ANKETA

Kako slovenski gradbinci poslujejo
letos in kaj pričakujejo prihodnje leto
Na

večja slovenska gradbena podjetja smo poslali več vprašanj;
zanimalo nas je, kakšne so bile njihove aktivnosti v drugi polovici tega leta
in kako bo dinamika izdajanja gradbenih dovoljeni vplivala na njihove
Štiri

posle do konca tega leta ter kaj pričakujejo v prihodnjem letu
VASILU KRIVEC
Vasilij

Jcrlvec@finance.sl

Slovenska gradbena podjetja

trgu smo ob pomanjkanju poslov na
visokih gradnjah izpad nadomeščali

v gradbeništvu

deset odstotkov,

na drugih segmentih. Letos so investitorji v gradnjo poslovnih in indu-

oblikovanje

strijskih objektov precej bolj previd-

zmogljivosti, dozdajšnji podatki pa
kažejo, daje letošnje poslovanje ne

enako rast predvi-

intenzivna,

ponavadi

zato je

najbolj

še prezgodaj

sklepov in

za

napovedo-

imajo letos svoje zmogljivosti

devamo tudi v prihodnjem letu, dodana vrednost bo letos predvidoma

kar zapolnjene. In če strnemo

enaka, kot je bila lani. Dinamika iz-

ni, kot so bili lani.

njihova pričakovanja,

dajanja gradbenih

veliko projektov, vendar je veiikood

glede na vse primerljivo z lanskim.

drugi polovici leta izboljšala, je ugo-

njih ustavljenih. Stanovanjska

Vladni ukrepi, sprejeti v začetku leta

dna in upamo, da se bo nadaljevala.
dobro ponoviti

nja po našem videnju poteka

bodo le-

tošnji poslovni rezultati kljub
velikim težavam zaradi epidemije korona virusa precej po-
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ročjih. Letos bomo v primerjavi z lani prihodke od prodaje povečali za

dovoljenj seje

v

Gotovo pa ne bi bilo

V

pripravi je sicer

grad-

nemo-

vanje rezultatov.

2020, kažejo

Imamo

še proste

prve rezultate. Vendar

teno, deluje tudi trg. Na področju in-

nas skrbita na ustavno sodišče vlo-

dobni lanskim. Nekatera pod-

scenarija iz prvega vala pandemije,

frastrukture je obseg razpisanih pro-

žena pobuda za presojo ustavnosti

jetja so zaradi večje previdnos-

ko se je izdaja tako rekoč ustavila, kar

ti slovenskih

je pomenilo nepremagljivo oviro za
gradbeno panogo.«

jektov na nižji ravni kot lani. Glede
gradbenih dovoljenj so se protiko-

konskega

investitorjev poi-

skala posle v tujini. Napovedim
za prihodnje leto se izogibajo ali

ronski

ukrepi pokazali za pozitivne,

določb prvega protikoronskega

za-

paketa, ki zadevajo grad-

beno zakonodajo,

in predlog za nji-

saj seje pridobivanje gradbenih do-

hovo začasno zadržanje.

pa so vodilni v teh podjetjih zelo

voljenj pospešilo.

počasnega

previdni, pričakujejo pa, da bo

nevarnost,

vlada zagotovila hitrejše izdaja-

ali ministrstvo za javno upravo zara-

voljenj pa se bodo pokazali šele vpri
hodnjem letu.«

nje gradbenih dovoljenj.

:

mi

Obstaja pa realna

da bodo

upravne enote

Rezultati

izdajanja gradbenih do-

di omejevanja širjenja koronavirusa

Kolektor Gradbeništvo:

izdajo gradbenih dovoljenj upočasni-

tembra tega leta so letošnji rezultati

li. Tega se zelo bojimo.«

skupine

»Do

sep-

Kolektor Gradbeništvo pri-

merljivi lanskim. Za dokončne napo-

m

vedi ter primerjavo med letošnjim in
prihodnjim letom je še nekoliko prezgodaj, saj bo nadaljevanje
Edo Škufca, GPG: »Letos pričakuje-

projektov

mo podobne rezultate, kot smo jih lani. Zmogljivosti za izvajanje projek-

protikoronskih

tov imamo trenutno dovolj,

dru-

gi polovici leta imamo vse naše zmo-

mreč usmerili predvsem na tuje trge,

gljivosti zapolnjene.

saj smo bili prepričani, da na domačem trgu ne bo dovolj razpisov. Ta-

Ivan Cajzek,

GIC Gradnje:

»V

Končujemo

pro-

jekte iz sklenjenih pogodb, prenavlja-

mo procese v podjetju, uvajamo digitalizacijo in delamo na tržnih pod-

vaškem in

v

Nemčiji.

Na

Iztok Polanič, Pomgrad:

jekte pripomogla
»Projek-

ti podjetja Pomgrad se zaradi epidemije letos izvajajo počasneje, vendar

domačem

napredujejo. Zadnja četrtina leta je

na

ukrepov

ter

ukre-

vlade

lahko država z nadaljevanjem investicij v infrastrukturne in druge pro-

A.

Hr-

ko smo pridobili večje posle

tekočih

od omejitvenih

na področju gospodarstva ingradbeništva. Menimo, dahi
pov

presež-

ke razporejamo na delo v tujino. V
drugi polovici tega leta smo se na-

odvisno

k stabilizaciji raz-

mer na gradbenem trgu v Sloveniji.
Ocenjujemo, da bo v zasebnem sektorju vsaj do konca tega leta in na zavladalo zatišje.«

četku prihodnjega
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GZS prihodnje leto ne pričakuje
občutnejšega krčenja gradbenih

aktivnosti
Kljub
bije

18)odstotnemu

platj

zmanjšanju števila letos izdanih gradbenih dovoljenj gradbena zbornica
na večje infrastrukturne projekte, kijih statistika ne zajema

VASILU KRIVEC

za

stanovanjske stavbe 33 odstotkov več

nog, kije delovala precej nemoteno. Opozar-

vasilijicrivec@flnance.si

gradbenih dovoljenj kot avgusta, bo v teh

ja tudi na gradbene multiplikativne blažilce

stavbah vseh stanovanj za šest odstotkov

državi, kije v

podatkih Statističnega urada Repu-

manj kot v stavbah, za katere so bila grad-

gala premagovati krizo. Zato pričakuje, da

blike Slovenije (Surs) v Sloveniji izda-

bo zelo podobno tudi v nadaljevanju zdravstvene krize.

njo stavb kot v istem obdobju lani. Zato

bena dovoljenja izdana v mesecu prej. Pri
tem jih bo v enostanovanjskih stavbah 39
odstotkov več, v večstanovanjskih stavbah

lahko predpostavljamo,

pa

V prvih devetih

mesecih letos smo po

li manj gradbenih dovoljenj za grad-

da bo gradbe-

ne aktivnosti v prihodnjem letu manj.

56

omenimo

le gradnjo tretje razvojne osi, čaka

se tudi začetek del pri drugem tiru.

za gradnjo stavb smo izdali le-

tos. V prvih devetih mesecih je bilo po Sur-

sovih podatkih za gradnjo stanovanjskih ali
nestanovanjskih stavb izdanih 3.931 grad-

benih dovoljenj.

gradbena dovo-

So pa bila

. Stanovanja

v enosta-

166, stanovanja v večstanovanjskih stav-

bah

pa

povprečno 90 kvadratnih metrov.

prvem

valu epidemije poma-

Splošno znana pa je specifika gradbene panoge,

ki

jo

velika nihanja pri opra-

vljenih gradbenih delih lahko spravijo v

velike težave. Slovenska gradbena podjetja lahko po Fickovem mnenju prenesejo največ desetodstotni upad gradbenih

GZS

stavi na

državne

infrastrukturne

projekte
»Na podlagi zgoraj

Najprej poglejmo podatke, koliko gradbe-

nih dovoljenj

odstotkov manj

novanjskih stavbah bodo merila povprečno

Vendar so napovedi zelo nehvaležne, saj je
treba upoštevati, da je država letos zagnala
velike infrastrukturne projekte. Za začetek
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ne

zvona, saj stavi

navedenih podatkov tež-

ko napovedujemo gradbene aktivnosti v
prihodnjem letu, še posebej, ker seje letos
končno začela gradnja velikih infrastrukturnih objektov na severnem delu tretje razvojne osi z gradnjo prvega odseka pri Gabrter drugem tiru železniške proge med

kah

venskega gradbeništva že lahko povzroča težave, predvsem pri odplačevanju fi-

nančnih obveznosti,
nju delovnih mest.«

pa

tudi pri ohranja-

kakšne bodo posledice, če bo upad gradbenih del v prihodnjem letu večji od desetih odstotkov?
In

»Podjetja se bodo začela krčiti z zmanj-

ljenja izdana tudi za večje inženirske objek-

Divačo in

te na severnem delu tretje razvojne osi in na

ščica,« pravi Gregor Ficko, direktor Zborni-

železniškem tiru od Divače do
tem obdobju lani je bilo izdanih

V is-

ce gradbeništva in industrije gradbenega

tehnologijo se bo upočasnil,« pravi Gre-

4.644 grad-

materiala pri GZS. Po statističnih podatkih
analitske službe GZSje vrednost gradbenih

gor Ficko.

del v prvih osmih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani upadla za 3,8 od-

mrtvo

stotka.

posameznih kriznih

ciklusov

investicijami, pred-

Kopra.

benih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih

ali

nestanovanjskih stavb. V devetih mesecih letos

smo v Sloveniji tako izdali za okoli 18 od-

Koprom

z gradnjo viadukta Glin-

del: »Vse, kar je več, podjetjem ob pregovorno nizki akumulacijski vrednosti slo-

di njihov

pa tu-

investicijski cikel v opremo in

Zlato pravilo je v Sloveniji tako rekoč

Razvite države Evropske unije izbruhe

stotkov manj gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb kot v prvih devetih mesecih lani.

predvsem zaradi investicij v gospodarskem

no blažijo

sektorju zaradi epidemije COVID-19 in tukaj

vsem v infrastrukturo, a tudi druge indu-

izdanih

je pričakovati naj večji upad novih investicij.

strijske panoge z visoko dodano vredno-

Je pa število zaposlenih delavcev v gradbeništvu v prvih osmih mesecih vseeno več-

stjo in globalnimi trgi. V Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Septembra več

gradbenih

dovoljenj kot avgusta

kakšni so zadnji podatki? Surs je objavil,
da smo septembra letos v Sloveniji izdali več
In

Na omenjeni

zbornici so zaskrbljeni

ševanjem števila delovnih mest,

je za 2,6 odstotka.

z javnimi

zelo odloč-

opozarjajo, daje danes, ko drugi val epidemije COVID-19 prihaja do vrhunca in sko-

dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb kot avgusta. Število gradbe-

Zbornica se krčenja ne boji

raj

nih dovoljenj

Gregor Ficko na vprašanje, ali lahko napove gradbene aktivnosti v prihodnjem letu,

romno gospodarstva, kar bo še kako vpli-

opozarja na vladne napovedi o zagonu ne-

napovedovati, v kakšnem obsegu bodo

za gradnjo stanovanjskih stavb

je bilo večje za 33 odstotkov, število drugih

pa za sedem odstotkov.
Celotna površina vseh

vsa

Evropa za določen čas zapira og-

valo na nacionalne BDP, zelo nehvaležno

v septembru

katerih velikih infrastrukturnih projektov

krizo premoščale z vlaganji v javno infra-

2020

načrtovanih stavb naj bi merila slabih 144 tisoč kvadratnih metrov, kar je 32

v okviru gradnje prometne in energetske in-

strukturo, še posebej zaradi visokih stro-

frastrukture, kijih bodo do konca tega leta

škov v zdravstvenih sistemih, ki so posle-

odstotkov več od površine vseh stavb, načrtovanih zgradbenimi dovoljenji, izdani-

in v prihodnjem

letu razpisovali veliki držav-

dica zdravstvene krize.
Tudi v Sloveniji smo dolgo pripravlja-

mi avgusta letos, površina

načrtovanih sta-

novanjskih stavb naj bi bila večja za 11 od-

ni investitorji,

kot so Dars, 2TDK, DRSI,

SV, najbrž tudi HESS in Infra. Projekte,

financirani

iz kohezijskega

DR-

ki

so

ali regionalnega

li načrt zlatega pravila,

s katerim

bi drža-

va s proticikličnimi investicijskimi učinki

razvojnega sklada Evropske unije iz trenut-

uravnavala gradbene aktivnosti. Vendar

septembra večje za 55 odstotkov. Na podla-

ne finančne perspektive, bodo

je bilo to pravilo v Sloveniji hitro ob sapo.

gi gradbenih dovoljenj za nestanovanjske
stavbe, izdanih septembra 2020, se bodo

jemo, da trend gradbenih aktivnosti ne bo

na ministrstva in državni investitoiji še ka-

med drugim gradile

pomembneje upadel,« razlaga Gregor Fic-

med epide-

zali voljo, da ga uresničijo, potem pa je volja pošla. »Res pa je, da v Sloveniji obstaja-

mijo COVID-19 ena redkih gospodarskih pa-

jo številne zavore, ki preprečujejo učinko-

stotkov.

Število gradbenih dovoljenj je

večje

bilo

stavbe splošne-

ga družbenega pomena.
Čeprav je bilo septembra letos izdanih

ministrstva in občine.

ko

»V

izvajali tudi

zbornici pričaku-

in dodaja, daje gradbeništvo

Prvo

leto po njegovem sprejetju so pristoj-
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vito dinamiko izvajanja večjih infrastruk-

Upad vrednosti opravljenih

turnih projektov državnega pomena, pred-

gradbenih del v prvih osmih

vsem

pri upravnih postopkih, kot je pri-

mesecih 2020

dobivanje okoljevarstvenih in gradbenih

Po podatkih Statističnega urada Repu-

dovoljenj, pravno-premoženjskih postop-

blike Slovenije je vrednost opravljenih

kih in tudi postopkih javnega naročanja,«

gradbenih

končuje Ficko.

tos

v

v prvih osmih mesecih le-

del

primerjavi

z istim obdobjem lani

upa-

dla za 3.8 odstotka. Vrednost del na stavbah je bila nižja za 6,4, na gradbenih

inže-

nirskih objektih pa za 2,4 odstotka. Avgu-

sta je bila vrednost opravljenih gradbenih
del višja od letošnje julijske in lanske avgustovske. Avgustovska vrednost je bila

v

primerjavi s tisto iz lanskega avgusta višja

za

4,8 odstotka, pri čemer

so to zazna-

li prvič po petih mesecih. Vendar je bila v

tem mesecu višja kot pred letom dni samo
vrednost gradbenih del, opravljenih na inženirskih objektih, in sicer za ll,4odstotka, medtem ko

je vrednost gradbenih del,

opravljenih na stavbah, na letni ravni nižjaza7.3 odstotka. Vrednost del na nestanovanj skih stavbah je bila za 11,6 odstotka
nižja kot avgusta 2019; vrednost gradbenih del opravljenih na stanovanjskih
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bah, pa je bila

“
. ■ ..

stav-

za 5,3 odstotka višja.

Število zgrajenih stavb

lili
j
#

Število

j

2017
zgrajenih

stavb

2018
Stevlo

stanovanjskih

j

2019
stavo

j

Število

j

2020’

nesranovanisksh

stavb
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/ Kdo bo gradil odlagališče radioaktivnih

odpadkov?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) bo predvidoma v januarju
objavila javno naročilo za izgradnjo odlagališča nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem. Projekt je ocenjen na
več kot 150 milijonov evrov. Lokacija odlagališča je bila sicer potrjena že
leta 2009, investicijski program pa leta 2014. Več o javnem naročilu > javno naročilo - gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov
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Creo, sedmič
V družbi PTC so razvili nov programski paket Creo 7.0, mi pa smo si

Uarga

Miran

ogledali sedem ključnih novosti, kijih ta prinaša.

Creo je rešitev

za 3D-računalniško podprto načrtovanje, ki pod-

jetjem pomaga hitreje načrtovati boljše
je še več poudarka

na

tudi s ponovno uporabo
pripraviti

izdelke

nosti (AR)

izdelka

sodelujejo

strokovnjaki

na osnove

modeliranja in

geometrijskih
lacijskih
prinaša
nja,

oblik

orodij, ki

delijo

ki

Tisti,

Frustum.

To seje

problem

uporabe
je

leta

optimizacije

pogosto vodilo

omogoči,

v

nered

spremljajo,
zagonsko

inženirskih

jih je treba ohraniti,

površinska

in

tlakov in navorov kot

so

vgrajena

novi

tiste, ki

se

jim

je treba

so sicer precej standardne
se

zgodi

tako

oblike, povezane

s

glede sil,

proizvodni-

ali 3D-tisk.

vsekakor

ni.

Omenjeni

To

geome-

računske

Nvidia Quadro, ki podpirajo

Celo takšen,

v

postaja

ne

premoreta podprte

opravil

osrednji

času

tako

Prav

začno posodabljati takoj. Ko

od pogojev

Vse
-

npr.

videli,

dobite želeni rezultat
takoj

ustvarite

uporabljajo

pri

modeliranju.
kot nadgradnja

proizvodnimi

procesi (pripravljen

nova različica Creo omogoča
dne postopke, ki jih uporablja
lahko

zelo »ekološki

topoloških

dobijo rezultat,

da inženirji in razvojniki

rezultati

boste

-

model CAD z mrežo površin, ki se lahko

Generativni razvoj

goča,

prepriča.

času

koli

dober približek (kar vam bolj koristi), lahko

ustrezen

izbiro

optimizacij
skladen

proizvodnjo).

na

optimizacije

Poleg tega

glede na proizvo-

obstoječa proizvodnja.
in

varčni«

omo-

s klasičnimi

glede rabe

Obenem

so

materiala.

Simulacije za odrasle

moči

v kombinaciji z zmogljivimi grafičnimi

zato

pospešek.

oblike,

realnem

naloge, povezane z optimizacijo topolo-

spremljali

realnem

da se rezultati
ali

nadaljnjem

izogniti.

strojne obdelave

potem, pa

(npr. karticami

mrežami

Creo.

trijski pogon je namreč optimiziran za izkoriščanje
grafičnih procesorjev,

7.0.

v Creo

ali geometrijske dejavnike

obremenitve/omejitve

me-

v

se dogaja sproti. Ko spremenite katerega

dela. Najprej določite svojo opti-

podobne

in

z

nove

na zahtevnih geometrijah

Delo
in

Frustum je

izdelkov.

v

topološke optimizacije

zahtevane geome-

pogona, ki je uporabljal

tudi nadzora

litje

oprema

geometrija, ki bi jo

razvoj

generativne

Rezultat

programska

da naj

morali dodati omejitve in pogoje obremenitve,

procesi, kot

(fasetne)

mrežaste

geometrije za začetno obliko,

smislu

v

se bodo
podjetje

dobro poznan

načrtovanja, polja, boljše ravnanje

7.0 sledi znanemu poteku

dobi izjemen

in

glede na uporabljene kontrole

obliko

geometrijskega

mizacijsko domeno

karticami

simu-

doda več primerov obremenitve, nakar

itd. Omenjena tehnologija je zdaj

gije. Tisto, kar

so

mešanju

Creo 7.0

za reševanje

podobi

v

idejo,

bila zglajena

tode geometrijskega

mi

ter

njimi.

med

generativnega oblikova-

prevzela

2018

uporabili za nadaljnji

že razvil prototip

boste

PTC

aditivne proizvodnje

da določi načrt na podlagi
itd.,

Rezultat bi

lahko razvojniki

ki

rezul-

število

materiale, tipe proizvodnje, sile

izbrane

po vrsti.

topologije

prišel na

izračuna optimalno

omejitve.

primerjave

različne

slabšo strojno

s

ter večje

resnič-

naborom

hrbtenico.

osredotočalo na razvijalcem

trije, mejnih območij

Creo

s celovitim

ter

glede na

bo inženirjem

hitro obdelavo

procesu

v

sveta. V

delo družbe PTC redno

geometrije. Frustum je
uporabniku

da

dali poudarek

zasnovanega oblikovanja,

da je družba konec

izzivov, ki

tatov

izjemno

razvoj

Generativno.

spomnili,

pohitriti razvoj,

obogatene

vsega

podatkovno

isto

večdelnih teles. Pojdimo

Generativm

sistem

z

nove funkcionalnosti na področjih

simulacijsko

konstruiranja
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paket začinili

ter
si

opremo omogočilo

omogočajo,

oblaka pa

osredotočili

razvoja
se

Tehnologije

proizvodnjo.

za

in

različico rešitve, ki

tudi oblačno

V že sedmi različici

preteklih dizajnov in/ ali gradnikov,

računalniškega

in

poenostaviti

kako

tem,

izdelke.

-

torej

da boste

lahko

ČUDA

optimizacijo

sproti! Če računalnik ali

grafične kartice,

procesor, a znatno

počasneje.

pa bo
PTC

3.5)

delovna

delo še vedno

je že napovedal

PTC
v

ki

ima obilo

programu
se

bodo

prednjačila
orodij

v

Creo

in

z zagotavljanjem simulacijskih

njegovih predhodnikih.

morda spomnili rešitve

v

svetu simulacij.

zadnjih

z Ansysom,

izkušenj

da bi

izdajah

PTC

Starejši

Pro/Mechanica, ki je
je poleg

zagotovil

dolgo

lastnih simulacijskih

programske opreme

inženirjem

orodij

uporabni-

Creo

sodobnejši

sodeloval

tudi

nabor orodij,
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ki temeljijo

Ansvsovi simulacijski

na

(ADI.)- Gre za

rešitev za simulacije

nekatere nove metode,

izkorišča

zmogljivostmi

računskimi

prehodne termične študije

frekvence).

glavnim

da so

predstavila

6,

Creo

v

je denimo na voljo

zgolj

v

je

pa

obdobju

in

preklopi

drugo

spreminjajo

in čas enostavno
med stabilno

in

celote, kar

iz

in

obstoječe

veljale za vse, ali pa

in

prehodno termično simulacijo.

telo ali

nju opravka z več telesi,

tako

lahko

s

Konstrukcijska telesa

struktura

izključena

so

seveda naredijo

imate

telesa

lastnosti

pri izvozu

izvozil

v druge formate

ali ne. Ta pristop

širše posnemati,

za obdelavo. Za
teles.

uporabnik

pa

ali bo konstrukcijski

izbere,

organ

z več telesi bi bilo treba
največjih

izmed

eno

v nadaljeva-

množičnih izračunov lastno-

iz

konstruiranja

saj rešuje

nato

kot konstrukcijsko telo.

sti in informacij o tehnični specifikaciji na risbah,
lahko

za

ali bodo nadaljnje operacije

določite,

telo opredelite

vsako

izkaže

prvo funkcijo,

ustvarijo novo. Če

drevesna

tu

lahko

sc

da določite, ali nove funkcije

samo izberete posamezna

boljšo preglednost je
Prav

Začnete lahko

lahko

je možno

votline.

omogoča,

Creo vam

v

modeliranje negativnega

npr. za

-

izdelka

na posamezne

»telesa«

Ta

inženirstvo.

odstranjevanje

njih pričakovali.

od

delu.

npr. z

površine

modeliranje z več telesi lahko

Creo za

kar bi

ustvarite

Inženir enostavno vnese začetno

pri čemer kadarkoli

vse,

eksplicitne

stvari,

zgradite zunanje

pristopom

njegovo

in

Orodja

ki simulira

za

Nato pa jih, ko jih potrebujete, razdelite

lažje opravilo kot denimo modeliranje

nadgrajena.

še

termična simulacija,

temperaturo, nato pa temperaturne obremenitve
simulira z drsniki,

prostora

Gre

nekaj zelo zanimivih

naredite

dele za nadaljnje spremembe

seje

telo.

eno

geometrije, utelešene v enem samem

uporabiti tudi za druge funkcije

lastne

ADL, ki

določenem časovnem

v

določenem trenutku.

v

sedmici

prehodna

učinkovitost izdelka

analize (analize

posebna različica

modelu več kot

enem

modelnim

enem kosu.

pretoke tekočine, statične

modalne

ter

V Creo je integrirana

premierno

toplotno

zunanje

in

v

posamezne koščke

Na ta račun lahko

Ansys ne pokriva samo področja statičnih trdnostnih

Z ADL

ne

in

z izjemno učinkovitimi
ki skrbijo,

da je

rešitve,

hitreje kot kadarkoli prej.

analiz, temveč tudi notranje

Sedaj

vključno

Live

l.ive, ki

Simulation

grafičnih procesorjev,

rezultati simulacij na voljo

in

tehnologiji Discovery

Creo

preglavic

sveta

iz

modeliranja več teles. Obenem je moč različnim telesom dodeliti
materialne opredelitve.

različne

predstavljate (kar samo
žete natančnejše

Ne

samo,

po sebi ni posebej

da

si

jih

tako

edinstveno),

lahko bolje
lahko

dose-

izračune mase.

Podpora za dodajalne tehnologije

veljal za proizvodno

Creo je vedno

uporabniki

Simulacija pretoka

i/ realnem

času

.
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točno tako, kot

tekočine. Deluje

samodejno

3D-modela
robne

simulaciji notranjega

različica prinaša še

Nova

pogoje

Analiza

izdela

zunanjega

volumen toka

tekočine.

Podamo še

pa se prikažeta

V primerjavi s tradicionalno

novo orodje omogoča

večurne prihranke

simulacij. Rezultati so na

po nekaj

že

dinamiko

računsko

voljo praktično

sekundah.

tekočin (CFD)

obdelave,

visokohitrostno obdelavo pa tudi za področje

obdelave.

Creo

z

več

7.0 prinaša

še širšo

podporo

za

kompleksne

vreteni.

letih so razcvet

doživele tudi t. i.

dodajalna

proizvo-

dnja in z njo povezane tehnologije, predvsem 3D-tisk. Že Creo 6
ima

vgrajenih

nadgrajuje,

saj

nekaj

orodij

oblikovanje

za

telesa, ki ga polnite (tiskate). Lastni
zdaj

mrež,

a

jih Creo

7.0

še

vključuje stohastične rešetke, ki sledijo robovom

dodate svoje krivulje

pri pripravi in reševanju

cija

takoj, ko končate

simulacijo gradnje fuzije

urejanje

sistem. Številni

za načrtovanje 2,5- do

5-osne

V zadnjih
iz

tlak, temperatura in hitrosti na vhodu in izhodu.

-

prikaz rezultatov

in

in

bi pričakovali. Program

usmerjen

desetletja uporabljajo

3-osne

stružnice

pretoka

ga že

zasnovi

rešetkastih

celic

lahko

in površine, na voljo pa je tudi integra-

(preko vtičnika API) v
v

sistem

Amyphon Aditive Works za

prahu.

zasnove simulacije pretoka.
Osvežitve

so

bile

deležne tudi

zmogljivosti

onalnih simulacij. Očitno je, da PTC
ki je še iz časov Pro/Mechanica,
uporabniški

statične strukturne,

ponuja

povezovanje)
in

in

stike

Ansys.

sklopih

podpira podobno

tričnih študij. Podprte

uporabo

Ansysovih

(z avtomatizacijo,

zasnovo poskusov

Ansys Simulation
rešitvi

Creo

in v
v

Če ste poleg

ni

še

oblike, kot

Izraz

industriji preizkušenih

za

so nosilci,

mase

solverjev.

-

vse z

Creo

je zato odlična alternativa drugi hišni

teles

programa Creo

kakšno

podpiral

pristop,

orodij

kjer je to primer-

Simulate.

Konstruiranje več

rabljali

zmožnosti

za izvajanje parame-

so tudi bolj zapletene

sedmici

in

AIM,

ANSYS

tankostenski mrežni elementi, vzmeti in oddaljene
uporabo robustnih

pristop,

Novi modul,

termične in modalne

mreženje (z
v

lasten

se zgleduje po orodjih

izkušnji, ki jo prinaša platforma

simulacije. Obravnava

no),

področju tradici-

Ansys Simulation, ki temelji na tehnologiji

Creo

tako

ter

na

počasi opušča

tehnik

dokazan

(ali pred

Pro/Engineer)

tem

drugo rešitev, potem veste,
modeliranja

z

več telesi.

Čeprav gre

v praksi (npr. z rešitvami Fusion 360

konstruiranje ali modeliranje

več teles

upo-

Se kako resnična obogatena resničnost

da PTC še nikoli

opisuje

za

star

in Onshape).

sposobnost

Vizualizacija
7.0

in

sodelovanje

prinaša znatne izboljšave.

zualizacijo

nadgrajujejo

sta

še dve

izmed področij, kjer Creo

Kot je že v navadi, tradicionalno

rešitve

za obogateno

resničnost (AR).

viCreo
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Reiuler Studio,
Creo

4 dalje,

ki

omogoča,

Creo, dobijo idejo

v

vmesniku

-

upoštevaje

uporabljene

V

najnovejši

različici lahko

nje

in

senc

doda

še

metričnih podatkov),
iz

perspektive

Kot

že

smo

ustvarjanje
navajeni,

To

AR

z

na

resničnosti.

prikazov

katero
Creo

lahko

7.0

poenostavljene

del

saj

(s

tal

Creo

ter preverja-

drugih

iskali

več

težave

ki

jim pomagale

nagibov,

izdelavo

izberete

lahko

referenčno

nadzora

zapletena

na-

rešitev,

uporabite obstoječa
geometrijo

in

jo

uredite.

sedaj prikažete pogled

prihrani
ali

veliko časa,

drugimi

ki

bi

rešitvami.

vsako različico programa Creo osveži
Najnovejša posodobitev
lociranja,

postavite

ki

prepozna

svoj predmet

omogoča objavo

izkušnje AR, kot

predstavitve, prerezi,

izrezi

so
con

v

svetu

ravno

obogatene

različnih

eksplozijsko
in

stanj
stanje,

podobno.

livarskega nagiba

spreminjanje

uvoženem

na

modelu.

Prenovljen uporabniški vmesnik

zastopniku

zmogljivosti,

nabor

ponuja

Creo

najbolj zahtevne

in nastavitve

katerimi brez

s

inženirske podvige. V

ekipi

Audax

podpira

težav

uradnem

Audax,

uporabnikom

Slovenijo, pa ob tem zagotavljajo še storitve, ki
Creo omogočajo,
da njegove zmogljivosti izkori-

stijo

možni

Na

za

največji

v

podlagi

Tudi

Creo

že

uporabniki

drugim

moč

in

in
in

dolga leta

in

Nastavitve

izposojo

Audax

so

za

preglednem
iz

ki

dostopni

sicer

rubrik

nastavitve

zbirko

Creo.

delo

avtomatizacijo,

ob

s

Med

Audax.

orodij, s katerimi
njimi je med

parametri, relacija-

izvoz

naštetih orodjih

in

uvoz

Excelovih

pripravljajo

tudi

dostopna

Audaxovi

uporabniki

točka

do

strokovnja-

pregledajo zadnje

Namig meseca in AxWebinar.
spletni strani podjetja Audax.

Nasveti
na

v

i.

licenc.

vmesniku lahko

prispevke
so

ponujajo

napredno

strokovnih vsebin, ki jih redno
V

razvijajo t.

olajšajo opravila

najti orodja

materiali modelov,

preglednic

ki.

optimizirajo svojo produktivnost.
povratnih informacij slovenskih

najnovejši različici slednje

v

si lahko

mi

meri

lastnih izkušenj

uporabnikov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zaobiti

enostavnejšega

je bila to precej

dodatno geometrijo. Zdaj

je zahtevala
za

bi

možnost

geometriji. Prej

uvoženi

na

ki

rešitev,

pri geometriji.

Dodatno je treba izpostaviti
gibov

orodja

Manikin, ki

paleto antropo-

celotno

kamero

pogojih.

bodo

ne

klasične

Dcsign Share.

uporabniku

izdelka kot

s

od različice

neposredno

svetlobnih

položaj

Studio

vam

pogleda

PTC

še

figure

z Render

tehnologijo samodejnega

površino,

in

lahko

sodelovalna orodja

prinaša

človeške

realnih

uporabljate

če

že

in

bo videti njihov izdelek

kako

tem,

prilagodite

preizkusne lutke.

ga porabili za

tudi

o

skrbi

da zelo hitro,

materiali in v

Poleg tega,

odsevov.

modelu

vašemu

vizualizacije

tradicionalne

za

uporabnikom

&

triki,

> www.audax.si
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in inženirji bomo!

Inženirke

l

5pletna aplikacija, ki bo mladim
olajšala odločitev za inženirske poklice
Primožič

Teja

iniciativi Inženirke in inženirji bomo! mlade spodbujamo, da razmišljajo

\j

o inženirstvu in naravoslovju kot svojem poklicu. A pogosto niti

ne

vedo, katera študijska oz. karierna smer je zanje prava. Zato bomo
jeseni uvedli spletno aplikacijo, ki bo mladim pokazala, kako se njihove
kompetence in karakter ujemajo z določeno inženirsko študijsko smerjo.

spletni

V

karierni

aplikaciji bomo dijakom

je spletna

drugim,

m

širok spekter

ki

inženirskih

gradiv.

bodo iskali
smeri.

Hkrati

z

novembrom

našli

spletni

na

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

spremljali

je prav
r

;

zgled

°

mlade spodbudi,

da

r

tudi sami podajo na pot inženirstva. Nekateri ga najdejo
ni,

drugi

Zato

med profesorji

smo

zaposlenih,

spletno

opremili tudi

v

prakso

je njegovo delovno mesto

paleto

zgodb

iz

prakse

video obliki, kako bodo
spodnjih

in

še

z

inženirskih

40

zgodb,

ter

širili. Predstavitve

m

Tjaša

si

kakšno

poklicev bodo tudi
pa lahko
in

sliko

poskrbi

je zaposlena

Bevc

v

preberete

tehnologij

inženirke laboratorijske biomedicine.

od preprostih

in

ji nikoli

kjer

si

|~7T~'

Sagadin

je direktor

Amadeus, ki

Oktober

trg

na

študiju, svetuje,

da

in

soustanovitelj

se ukvarja

«

z

106(9/2020}

zagonskega

pod-

digitalizacijo glasbenih

■

Letnik

inženir.

v

laboratoriju

podjetja Petrol.

delujejo.

Danes

opravlja

ni

do

dolgčas. Sodeluje
z

določenih

rešitev.

več

svetuje,

vzamejo čas,

v

si

mislih,

tudi

območja Balkana

odnesejo čim
naj

vse

fizikalno-kemijskih analiz,

laboratoriji

pomagajo

Sagadin: inženir informatike in tehnologij

Maestro

pri svo-

ekipi. Največji

mladega podjetja

svojem

IR-spektrometrije. Delo, ki ga opravlja,

imajo
Klemen

o

v

laboratorijske biomedicine sta jo vodili radovednost
nje, kako stvari

pa bomo

komuniciranja

jetja

prodoru

dela

Tjaša Bevc: inženirka laboratorijske biomedicine

opravlja. Na

zgodbe predstavljene,

.

,

.

rentgensko

nje študentom, rada jim naredi

Klemen

je naučil

odločajo

se

možnosti. Številna

danes uporablja

študijskih

prihodnje

predstavitvah inženirja informatike

komuniciranja

se

je

se

dodatna

te sreče.

dan inženirja,

v

, ,

Za dobro

mladih

mestih. Dijaki

delovnih

je videti

se

druži-

v

pa nima

zgodbami

kakšne aktivnosti

predstavili več kot

začetku bomo

na

svojih

na

tako lažje predstavljali, kako

bodo

v

mentorji, marsikdo

in

aplikacijo

ki znanje, pridobljeno

smereh, prenašajo

ki

od majhnega,

bodo zgled mladim

okolju tisti, ki

v

da

uspešnem

prodaji. Mladim,

že

gradbeno

tudi

Zgodbe inženirjev iz prakse
Pogosto
D

v

tehnologij komuniciranja

med študijem,

je vesel,

pa

trenutno vidi v

izziv
in

smo

najbolj

jem delu,

strani

in

zanimala

dobre zaposlitvene

motivacija pa so bile tudi

www.inzenirji-bomo.si.

Pri delu

ga je tehnologija

znanja, ki jih je pridobil

in

boste

študij informatike

Za

odločil, ker

aplikacija zasnovana kot orodje, ki bo v pomoč tudi
svetovalnim delavcem pri usmerjanju mladih. Apli-

učiteljem
kacijo

pokazali

navdih,

V

mora

študij

zanima-

naloge inženirja,

do kromatografije

in

ji je všeč, ker je pestro
mednarodnem projektu,

v

izmenjujejo

veliko

zanimiv

veselje

da spoznajo

ji

znanje
je

in si

mentorira-

delovnik, da od prakse

znanja. Mladim na pragu

da jih

Na

in

odločanja

različna

o

karieri

področja

delo veseliti, saj ga bodo

in

naj

opravljali

večino življenja,

> www.inzenirjhbomo.si
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LUCIJA • Nov zdravstveni dom odprl vrata

Najbolj energetsko varčen in moderen
Občina Piran praznuje občinski

varčen

spomin na
ustanovitev prvega Mornariškega
odreda Koper leta 1944.
Praznovanje vsako leto obogatijo
s številnimi prireditvami, a letos
so bili ti dogodki prestavljeni ali
odpovedani, oziroma so potekali
precej drugače.

Sloveniji. Poudarja pa tudi,

praznik

15.

oktobra

v

moderen

ter

ponosen
Piran

ki

stvenega
za

To

praznikom
storov

doma

Piran

v

epidemioloških
ob

namenu

zanjem traku
Trak

pro-

s

od-

v

njem

simbolnim

re-

Zadkovič,
Piran

župan

direktor

Matjaž

Lumar

Zdravstvenega

Kranjc

in

Marko

Ig

direktor
Po

Lukič.

to. Ob

kakšne

milijona

da

je

evrov

več

sploh

je

ne

prinesel

za

zdravstva."

Ob

odločitev

prav

domu lani

stvenem

bi

ne

občini

v

tem

Pri

možnosti

osnovnega

pojasnil,

in

tem

do novega doma, predvsem pa

vseh podražitev.

razvoj

zdrav-

dodal: “Če lani

še

stal najmanj dva

računam,

tem

je

zdrav-

o

do razkola

privedla

v

stranki GZOP
Direktor
Kranjc

Zdravstvenega
“Novi

pravi:

prostori

so

saj poleg

izjemno pridobitev,

limih

sob

paciente

za

Matjaž

doma,

nutnih epidemioloških razmerah
za

Piran

Občine

ta

zaradi

predali

namreč

ter zasaditvijo dreves.

doma

se

v

treh izo-

okužbami

z

tre-

izkazali

urgentna

velikim

nadstreškom

za

omogoča

tudi odvzem

brisov po

z

vhod

Glavni

vozita

'drive in'

zdravstvene storitve pomembno to, da ima

velja od

projekta,

vsaka ambulanta svoj prostor

stvenega

doma in

ferenčne

ambulante niso pri

sistemu, ponuja napreden Center za krepitev zdravja z veliko telovadnico oziroma

Lukič

pred

predavalnico,

najbolj

energetsko

vesa

istrskega hrasta. Slednja

nistrstvo

dom

Sloveniji.

skladno

ravni
zeleno

ogledu notranjosti, ki je potekala
s

priporočili

predstavljajo
prihodnost,

gradnjo zavzemali
mreč

Piran

meni
sedaj

župan

stroke,

trdno
za

vsi

so

na

vsi

trije

simbolni
in

sodelovanje

katero

so

med

dom

oziroma

prostem.

najlepši, najbolj

potek

ki

v Sloveniji,

na-

Kot

energetsko

sofinanciralo

ga je
Z

zdravje.

Mi-

zunanjim

amfi-

teatrom je zagotovo tudi edini zdravstveni

ima Občina

deležniki.

Zadkovič,

se

za

ki

izvedbo
Poleg

dela

in

omogoča

predavanja

dogodkov

različnih

naštetega je
kakovostno

za

zdravstveni dom.

nov

v

in

sodobno opremljenim urgentnim centrom

vzhodnim pročeljem posadili tri dre-

krajšem

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odprtju

prisotnosti

občanov

Denlo

podjetja

ga

so

prerezali

so

pričako-

in posledično

razmer

manjši
in

zaposlenih

pred

Zdravstvenega
novega
Luciji. Zaradi poslabšanja

slavnosti

povedane

dolgo

ob

uradnem

vanem

dan

Občini

tega

graditi, je vprašanje, kdaj bi

sploh prišli
tudi

zgodilo

zgraditi

dosegli prav

časopis Delo

začeli

bi
je

se

uspelo

v

pripombam

doma v predvidenih časovnih

cenovnih okvirih,
je

kljub

so

dom

da je izjemno

napovedovali, da

so

bo

ne

da

to,

na

nekaterih,

zdravstveni

na

nemoten
opravljene

Tudi

v

da

poudaril,

v

gre

" Veseli

mozaiku

tem

za

učinkovit

me,

s

vizijo skoraj nič-energijske
dnje v Sloveniji in
tudi

zgrajen

Luciji,

bo

se

da

mest.

ka-

smo

tehnologijo
udejanjamo

s

duhu

zelene

kateri

se

govoriti,

trajnostne

zelo

v

transformacije,

o

in pri

je v Evropi

To

je

šele začelo

nas

že imamo prvi primer

v Luciji pa

Gradnja

novega zdravstvenega doma, ki

vključevala

zgradili pred
2019

rušitev

ojačitve

je

se

kar

temeljev,

so

nujne
ni

ga

aprila

začela

zaradi

je

se

ki

starega,

leti,

41

. Investicija

datne

bilo

domo-

goče predvideti v začetni fazi, podražila za

1 odstotek.
vesti

natančnih
na

nanja

z

zlorab,
družbe

Lumar

IG.

leve: župan

občine

Piran, direktor ZD Lucija

in

direktor

zdravstvenim do-

predhodno niso

Tako

gradnji

Razrez traku. Od

Pod starim

namreč

mom

geomehanskih

občini poudarjajo,
za

in

šolski

primer

javnimi sredstvi,

da

kjer ni

ki

običajno

dodatkov,

stroške.

Vrednost celotne

iz-

raziskav.
je

šlo

skrbnega

nepredvidenih aneksov

vrstnih

mogli

prišlo
in

znesek

ta

je

šteje

se

zunanjih površin

Ministrstvo

Grafist,

Piran

bo

pa

v

ve-

zdravje

za

je

pa

dela

rav-

do

razno-

dvignejo

in

in

pedopsihiatrije
novem

bo

80

približno
in

poldrugim

področje
psiho-

klinične

zaposlenih,

od

bodo

zamika,

mesecem

med

zdaj

stveni
še

še

preurediti.

dom pa

se

ambulante iz

kajšnje

prostore

Zo-

odprli
ker

s

v

so

gradnjo začasno

delovale najnujnejše ordinacije in jih
rajo

15

tega

zobozdravniki.

ambulante

prostorih

pe-

Predvsem

za

zdravstvenem domu

štirje

bozdravstvene

njihovih

prostori

ločeni

prostore

logije otrok. V

na

medicin-

medicine in

tremi ambulantami.

s

pridobili tudi

so

so

dodaten prostor
zelo

so

družinske

urejeni

so

diatrije

Eko

eur.

Matjaž Kranjc

pridobili

ekipo

eno

lepo

sredstva

še

1.028.872

povedal

še

urejene ambulante nujne

novo

V

lucijski
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Poziv vladi
NOVA 24, 02.11.2020, TEMA DNEVA, 21:00
LUKA SVETINA (voditelj)
Nadaljujemo oddajo. Sekcija frizerjev in sekcija kozmetikov pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije sta danes ponovno
opozorili na razmah dela na črno zaradi zaprtja kozmetičnih in frizerskih salonov. Vlado sta pozvali k čimprejšnjim odprtju
obeh dejavnosti, saj se po njihovo kozmetične in frizerske storitve sedaj odvijajo v zasebnih prostorih, kjer ni nikakršnega
nadzora nad izvajanjem zaščitnih ukrepov, zato je verjetnost okužbe s koronavirusom še večja. Spomnimo, vlada v
preteklih dneh že prisluhnila pobudam zbornice, saj je ravno pretekli petek določila nekatere nove izjeme od prepovedi.
To so gradbena, vzdrževalna in montažna dela ter nekatere druge storitve. No iz Velenja so nam zdaj prek
videopovezave oglaša predsednik Obrtno podjetniške zbornice, Branko Meh. Dober večer. Vaša zbornica torej
nasprotuje nadaljnjem zaprtju frizerskih in kozmetičnih salonov. Čeprav razumem je delo na črno v teh dneh zaradi
vladnih ukrepov razmahu.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

BRANKO MEH (predsednik Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija)
Ja seveda. Glejte mi pač ne morem , ta prvo moram reči, je treba sedaj tudi pohvalit vlado, da je nam glede gradbeništva
dovolila, da so gotove storitve in gotove dejavnosti lahko odprte. Seveda isto računam, da bo vlada nam šla nasproti pri
frizerjih in kozmetičarjih. Zakaj? Veste, da je se pravi kozmetičarji in frizerji so bili z odlokom vlade zaprti. Ravno zaradi
tega, da so noter v teh frizerskih salonih in seveda tudi kozmetični salonih, da se, da ne bi prišlo do okužbe. Seveda
mora še 1 poudarit, da glede na to, da ravno ti spoštujejo najbolj, se pravi navodila NIJZ in seveda spoštujejo navodila
vlade. Tu noter ne zaznavamo toliko okužb, ker seveda na 20 kvadratnih metrih je lahko samo eden, se pravi ta
udeležence oziroma stranka in 1 frizer in seveda samo na 20 kvadratih mora imet masko, morajo razkuževati, tako da tu
noter dejansko po naših, ne pride toliko do okužb. Kaj se pa dogaja sedaj? Dogaja se pa to, vi veste, da zdaj ko gremo
po ulici vidmo, da so ženske in tudi moški so srizirani in nekako se nekako povečuje delo na črno ali siva ekonomija za
vrati stanovanj in to je pa tisto katero je mnogo bolj varno kot za okužbo, je nenadzirano. Ne vemo ali ti ljudje imajo
maske ali nimajo, se razkužuje ali se. Na vse strani, pa na drugi strani ti ljudje tudi nič ne prinašajo v državno blagajno.
Tako, da je dejansko tu resnično pomislek, če ravno ti ukrepi ne pomagajo, da se širi, ne samo korona ampak, da se širi
tudi delo na črno.
LUKA SVETINA (voditelj)
No, zakaj se po vašem to sploh dogaja? Ali potrošniki takšne storitve kot frizerstvo dojemajo kot neko nujno opravilo, kot
je denimo obisk v trgovini ali pa pri zdravniku?
BRANKO MEH (predsednik Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija)
Ja, seveda. Glejte to sigurno ni isto, ne da pač ne moremo primerjat zdravnike, ne moremo primerjati trgovine z živili.
Ampak na drugi strani se gre pa zopet za neko higieno človeka, se pravi urejanje frizure, seveda kozmetični salonih.
Kozmetika pomeni ne samo to glede lepote, ljudje imajo razne probleme z kožo, z nohti in vse to in tu je tudi po
zdravstveni liniji nekako vprašljivo, če je to vse smiselno, da je to tudi vse zaprto.
LUKA SVETINA (voditelj)
No, tole bi vas še vprašal. V sporočilu za javnost sta dali vedeti, da so bili vladni ukrepi na priporočilih NIJZ strožji kot v
drugih državah Evropske unije, zakaj?
BRANKO MEH (predsednik Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija)
Poglejte. Točno to, ampak tudi zdaj glede na to, da Avstrija zapira gostinske lokale, da uvaja tudi to bi reku tako rekoč
policijsko uro, čeprav to ni ne. Seveda pusti pa odprte tako kozmetične salone in frizerske salone. Tako, da tudi osrednje
države zaznavajo, da je v teh salonih ni toliko okužb, da okužbe so predvsem tam, ko je ne nadziramo delovanje ljudi, se
pravi razna praznovanja in seveda to kar smo rekli tudi delo na črno, ker ne moreš enostavno kontrolirat, kaj se dogaja za
zaprtimi vrati stanovanja in seveda tudi vstop nima celo policija nima vstopa v ta stanovanja brez naloga. Tako da mislim,
da večji nadzor ima država sigurno, če bi dovolila kot strogimi ukrepi NIJZ in potem te ukrepi vlade, da dovoli potem
strogimi nadzori, da so ti, se pravi kozmetični salon in frizerski saloni na ta način odprti.
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LUKA SVETINA (voditelj)
Kritični ste tudi zato, ker nekateri estetski centri te dni nemoteno opravljajo svoje storitve, kot so denimo tretmaji z
botoksom. Povsem identične storitve kot se izvaja v kozmetičnih salonih pa se ne smejo, gre torej za nesmisel.
BRANKO MEH (predsednik Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija)
Ja seveda. To vseskozi opozarjamo, da nekatere stvari so dejansko odprte, katere dejansko ne bi reku, da niso toliko
življenjskega pomena, saj tudi kozmetični frizerski moramo reči niso življenjskega pomena, ampak ljudi to potrebujemo.
Seveda pa včasih tudi razmišljamo kdo pripravlja te ukrepe. Verjamem, da ne predsednik vlade, verjamem da ne
pripravljajo ministri, ampak neki birokrati, ki nimajo dejansko veze kaj se dogaja v slovenskem obrtništvu in podjetništvu
in potem pride do takih zadev katere pač smo zdaj priča temu.
LUKA SVETINA (voditelj)
No vlada vas je v preteklosti že večkrat upoštevala, ste tudi zdaj že vzpostavili dialog?
BRANKO MEH (predsednik Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija)
Jaz moram to kar smo že tudi v začetku dejal, da smo tudi kar smo imeli na področju gradbeništva zelo bi rekel nekaj
nesmislov kateri je lahko odprto katero ni odprto, mi smo predsedniku vlade in seveda ministru Počivalšku poslali pismo
in moram reči, da smo bili uspešni in da smo dosegli tisto, da so nekatere dejavnosti seveda sedaj odprte, nekatere
storitve se lahko izvajajo, katere se prej niso smele. Ravno tako pričakujemo zdaj, jaz tudi moram reči, da sem tudi danes
poslal pismo predsedniku vlade, pismo predsedniku , mislim ministru Počivalškom in upam, da bodo to razumeli in nam
tudi šli v tem tudi na pomoč.
LUKA SVETINA (voditelj)
Branko Meh najlepša hvala za vaša pojasnila.
BRANKO MEH (predsednik Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ja. Hvala lepa vam tudi za klic.
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